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VÝVOJOVÉ PROCESY A LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

Petr Chalupa

Abstract: This paper presents some general related to staged social transition and
the evaluation of duality of the specific  so called human resources, in the Czech
Republic.  The  author  considers  that  in  profesional  training  of  future  problem
solvers of future solvers of the postindustrial time pedagogues will play a dominant
role.  In this way, he looks for the answers related to the direction and the paths to
fallow in the pedagogues training and the task that Geography must acomplish in
the didactic system of a teaching program.

Key words: Dinamic evolutionary procese, human resources.

Úvod
Na základě  analýzy světového  ekonomického vývoje  můžeme říci,  že  se

v periodách  zhruba  padesátiletých  cyklů  objevuje  spojitost  prostorových
ekonomických  jevů  provázených  zásadními  technologickými  a  technickými
inovacemi.  Tyto  tzv.  Kondratjevovy cykly (podrobně K.  Ivanička,  1993 p.112)
oscilují svými vrcholy zhruba v letech 1814, 1864, 1920, 1979 a poklesy v letech
1780, 1843, 1896, 1940 a 2000. 

Dlouhé vývojové vlny -  Juglarovy cykly- za  určitých podmínek kumulují
efekt  krátkých vývojových vln -Kitchinovy cykly - a ve formě vlnového balíku –
solitonu -  ho  přenášejí  do  všech  odvětví  ekonomiky  a  nově  formovaného
uspořádání prostoru. (Podrobně P.Chalupa, 2003, pp.195-213). Současné období se
časově  překrývá  nejen  s obdobím  konce  recese  Kondratjevova  ekonomického
cyklu,  ale  také  s obdobím konce  dlouhé  vývojové  vlny, tj.  přechodu civilizace
z industriálního období do postindustriálního. 

V souvislosti s výše uvedeným se objevuje otázka: „Jaké jsou předpoklady
České republiky k zachycení nových vývojových trendů?“ 

Ještě,  než  se  pokusím dát  na  tuto  otázku  odpověď,  tak  je  třeba   podat
základní charakteristiku nosných trendů postindustriální společnosti.

Postindustriální společnost a úloha lidských zdrojů.
V současném nástupu  postindustriálního období se  objevují  shodné  rysy

s obdobím  nástupu  II.  civilizační  vlny,  která  v předminulém  století  dovedla
společnost do industriálního období. Společnost se také dostávala do  chaotického
stavu, protože dané institucionální uspořádání bylo stále více v rozporu s novými
požadavky doby. Nově se tvořící ekonomické prostředí měnilo následně politické
prostředí  a  kvalitativně  výše   posunulo  úroveň  vzdělání  obyvatelstva,  což
systémově výrazně přispělo k formování zcela nového kulturního prostředí. V něm
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se zákonitě vytvářely specifické etické hodnoty, které následně přispěly ke zrodu a
rozvoji národního obrození vedoucímu ke vzniku národního sebeuvědomění.  

Nyní  jsme  svědky  něčeho,  co  se  zatím  v historii  nevyskytovalo,  což  je
nápadné předbíhání ekonomiky před politikou a institucionálním uspořádáním států
a světových institucí. Tržní ekonomika se vymaňuje z rámce národních států, kde
byla,  alespoň  částečně  regulována.  V neoliberalizačním procesu se  ekonomika
přesouvá do nadnárodních prostorů, kde se objevuje deficit efektivních regulačních
mechanizmů,  což  navíc  komplikuje  výrazná  ekonomická  a  tím  i  politická  a
potažmo vojenská dominance Spojených států.

Vznikající  globální  postindustriální  ekonomika,  na  rozdíl  od  národních
industriálních  ekonomik,  vyžaduje  zcela  jinou  organizační  strukturu,  protože
nejdůležitější složkou jejího dalšího progresu se staly vědomosti -  kvalita noosféry
(1). 

Koncept  rozvoje  lidských zdrojů v postindustriálním  období  vychází
z koncepce tzv.  lidského kapitálu, kterou na počátku 60. let rozpracovali američtí
ekonomové Theodor  W.  Schultz,  Gary S.  Becker  a  Job  Mincer.  (Podrobně  P.
Burdová a kol. 1999.) Priorita rozvoje osobnosti je podle této teorie předpokladem
rozvoje postindustriální společnosti, v níž dosažené vzdělání není cílovým ziskem
jedince, ale ve skutečnosti je vstupní investicí do jeho budoucnosti.

Situace v České republice
a) Kvalita lidských zdrojů

Považujeme-li  rok  v mateřské  škole  před  nástupem  do  povinné  školní
docházky za předškolní vzdělání, tak v ČR je absolvuje 85 % dětí, což je o 25 %
více  než  je  běžné  v zemích  OECD.  Přístup  k základnímu vzdělání je  v naší
republice, stejně jako v ostatních hospodářsky rozvinutých zemích, univerzální. Na
rozdíl od EU je u nás o 2,8 % vyšší podíl žáků speciálních škol. Střední školy ročně
zahajuje asi 95 % mládeže. V průběhu počátečního vzdělávání je ukončuje řádně
nebo později  92  % mladých lidí,  což je  asi  o  23 % více než činí  průměr EU.
Maturitní vysvědčení z celkového počtu středoškoláků obdrží asi 66 %. Na rozdíl
od vyspělých zemích přístup k terciárnímu vzdělání (VOŠ, VŠ) je v ČR umožněn
zhruba 30 % osob dané populační skupiny, což je o 10 až 20 % méně než v těchto
zemích.  Doktorandské studium  absolvuje  v naší  republice  jen  7  %  absolventů
vysokých škol. 

Dílčí  závěr:  zvýšenou  pozornost  věnovat  terciárnímu  vzdělání  a  rozvoji
vědeckovýzkumné  základny,  která  by  byla  schopna  absorbovat  absolventy.  Je
zapomínáno, že vzdělání se  zúročuje po celý aktivní život  člověka a je  chybné
spoléhat se jen na „řízení neviditelnou rukou trhu“ a opomíjet aktivní dlouhodobou
vzdělávací  strategii  a  neuplatňovat  dlouhodobě  finančně  návratná  řešení,  která
povedou ke vzniku potřebné kvality lidských zdrojů.S ohledem na výše uvedené lze
říci,  že  dosud  nejsou vytvořeny  v České republice odpovídající materiální
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předpoklady a není věnována náležitá pozornost tvorbě budoucí kvality lidských
zdrojů. 
b) Ekonomické podmínky pro kvalitativní  formování lidských zdrojů 

Limitujícím  faktorem  dynamičtějšího  rozvoje  české  ekonomiky  a  tím  i
zvýšení  podílu  financí  do  vědy,  výzkumu  a  vzdělání,  je  nedostatek vnitřních
kapitálových zdrojů. Navíc  naše  republika  s  omezenými   přírodními  zdroji
přitahuje  stále  zájem  investorů  především  nízkou  cenou  pracovní  síly.  Levná
kvalifikovaná  pracovní  síla  však  paradoxně  nemusí  vést  ke  zvyšování
technologické úrovně výroby a k dalšímu rozvoji vzdělání obyvatelstva a rozvoji
vzdělávací infrastruktury  regionu.

Cílem uplatňované  monetární politiky v počátku  90.  let  bylo  eliminovat
převis peněžní zásoby zděděné z minulosti a redukovat reálné disponibilní zdroje
ekonomických  subjektů  tak,  aby  se  minimalizovalo  jejich  působení  ve  směru
inflačních  impulsů.  Ekonomické  základy  současné  tržní  ekonomice  položila
kupónová privatizace do níž vstoupily výrobní a nevýrobní prostředky (v cenách
roku 1989)  v hodnotě  dva biliony 600  milionů Kč. Výsledkem daných přístupů
byla  přeměna  430  průmyslových  státních  podniků  do  250  tisíc  akciových
společností  a  společností  s ručením  omezeným.  Česká  výrobní  základna  byla
atomizována do 1,75 milionu podniků a firem. Přerušení výrobních a odbytových
vazeb mezi Českou a Slovenskou republikou zvýraznilo v roce 1993 pokles HDP
na  pracovníka  ve  srovnání  s rokem  1990  o  20  %.  V roce  1994  činil  pokles
průmyslové  výroby  39  %  a  zemědělské  výroby  27  %.  Dynamika  českého
hospodářského  vývoje  nedosahuje  ani  v roce  2004  průměru  EU,  což  negativně
ovlivňuje  možnost  vyrovnání  podílu  absolutní  hodnoty  finančních  prostředků
určených  pro  vzdělávací  systém  Vliv  na  tuto  situaci  má  i  to,  že  většina
rozhodujících českých podniků a bank je v rukou zahraničního kapitálu, takže se
nezanedbatelná část zisku předsouvá mimo státní pokladnu. 

Rok 2000 byl prvním rokem, kdy se úroveň národní ekonomiky - měřená
HDP, na jehož tvorbě se nestátní sektor podílí 78 % - dostala téměř na úroveň roku
1990 a na 98 % úrovně roku 1989. Růst HDP však neznamená, že se úměrně tomu
zvedá životní úroveň, protože hodnota výdajů na jednoho člena domácnosti byla
v roce  2000 nižší  než  před  deseti  lety.  Nárůstem výdajů za  potraviny, energie,
vodné  a  stočné  a  dopravu  dochází  ke  snižování  podílu  nákladů  určených  na
vzdělání a kulturu. V roce 2003 byla životní úroveň na zhruba stejné úrovni jako
v roce 1990 a nelze předpokládat, že po vstupu do EU  dojde k výraznější změně.
V roce 2004 po vstupu do EU odevzdá ČR do unijního rozpočtu asi 19,3 miliard
Kč a teoreticky může získat 24,8 miliardy Kč. Přes devět miliard dostaneme od EU
jako kompenzaci a můžeme je  použít prakticky na cokoliv.  Zbylých 15 miliard
závisí na uskutečněných projektech. Z evropských prostředků tak do roku 2006 lze
za optimálních podmínek získat 106 miliard Kč. Do Bruselu stát odvede zhruba 80
miliard Kč, takže možný zisk pro stát je jen 24 miliard Kč. Schodek veřejných
financí vzrostl v roce 2003 o 134 miliard Kč. Eurostat v březnu tohoto roku vyčíslil
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tento schodek na 328,5 miliard Kč a celkový dluh veřejných financí ke konci roku
2003  na  hodnotu  956,2  miliard  Kč.  Celkový  dluh  českého  státu  tak  již  nyní
dosahuje asi 38 % hodnoty HDP. 

Dílčí závěr: výsledkem dané situace je, že mezi zeměmi OECD patří Česká
republika mezi státy, které vynakládají nejnižší částky na vědu a výzkum. Navíc
v něm  došlo  za  období  1990  až  2000  ke  snížení  počtu  pracovníků
s vysokoškolským vzděláním o téměř 60 %. (USA v roce 2001 investovaly do vědy
2,8  % HDP,  Čína  2,2  %,  EU v průměru  1,9% a  ČR 0,5  %.)  V tomto  roce  je
počítáno s podílem 0,58 %, což v přepočtu činí asi 15 miliard Kč, což je zhruba
cena  švédského nadzvukového bojového letounu z  připravovaného pronájmu. 

Závěr
Je stále více patrné a zkušenosti ze zemí, které vstoupily do postindustriální

společnosti  to  potvrzují,  že  v tomto  století  nebudou  nejdůležitějšími  složkami
ekonomického  růstu  četnost  populace,  rozloha  zemědělské  půdy,  množství
výrobních  zařízení  a  velikost  nerostného  bohatství,  což  byly  hodnoty,  kterým
věnovali  pozornost  nejen  ekonomové,  ale  i  humánní  geografové  industriálního
období.   Hybnou silou  postindustriálního  období  bude  nejen  proces,  kterým se
vědomosti vytvářejí a aplikují, ale i studium zákonitostí  teritoriální diferenciace
lidského kapitálu.

Musíme  přijmout  fakt,  že  v zemích,  které  prošly  společenskou  fázovou
změnou jsou již nyní patrné změny:

• trhu informačních technologií, který jen v období 1987 až 1995 vzrostl
dvojnásobně rychleji než HDP

• trhu s environmentálním zbožím a službami, který bude vycházet z růstu
environmentálního uvědomění obyvatelstva

• trhu péče o zdraví, který významově narůstá v souvislosti  se stárnutím
obyvatelstva  těchto  zemí a   s nárůstem imigrace obyvatelstva  z oblastí
s výrazně nízkou lékařskou péčí

Odkazy
(1) Na to,  co koncerny typu Siemens,  Krup, Thyssen či  další  potřebovaly celé

generace,  dokáží noví podnikatelé téměř za noc.  Šéf Microsoft získal první
miliardu dolarů za 12 roků, vynálezce internetového vyhledávače Yahoo  za tři
roky a zakladatel webové aukční sítě Ezay za několik týdnů (Lakoštík,R.:2000,
p.107)

(2) Eurostat, statistický útvar Evropské unie, na rozdíl od ČSÚ, započítává mezi
dluhy  také  ztráty  v České  konsolidační  agentuře  a  dluhy  různých  státních
mimorozpočtových fondů.  Do dluhů se  tak  promítly také záruky za  úvěry,
které bude třeba v budoucnu stejně platit, např. za České dráhy.
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PREMENY DEMOGRAFICKÉHO, NAJMÄ RODINNÉHO SPRÁVANIA
OBYVATEĽSTVA NA SLOVENSKU

Jozef  Mládek,  Jana  Širočková
 
Abstract:  Despite the strong influence of traditions, also Slovakia is undergoing
the  changes  in  the  family  behaviour.  These  changes  tend  to  certain  long-term
trends, which in recent 10-15 years are characterized by a definite acceleration.
Marriage rate decrease and subsequent increase of marriage age of both men and
women. Divorce  increases more slowly and the level  of abortion has distinctly
decreased. Informal partner bonds (cohabitations) spread slowly. 

Keywords: Family behaviour, marriages, devorces, abortion.

Úvod
Zmeny  demografického  správania,  ktoré  v druhej  polovici  20.  storočia

zaznamenali  krajiny  severnej  a západnej  Európy  a ktoré  sa  ku  koncu  storočia
objavujú v určitých modifikáciách i v krajinách južnej, strednej i východnej Európy
možno považovať za jedny z najvýznamnejších v celej populačnej histórii. Z tohto
dôvodu sa im právom dostalo označenie „revolučné“ a obdobie, v ktorom sa tieto
charakteristické zmeny odohrávajú sa označuje ako druhá demografická revolúcia
alebo druhý demografický prechod. 

Charakteristickým  ale  veľmi  zjednodušeným  prejavom  druhého
demografického  prechodu  je  výrazný  pokles  dynamiky  obyvateľstva,  ktorý  sa
prejavuje markantným poklesom mier reprodukcie, plodnosti, prirodzeného pohybu
obyvateľstva.  Hrubá  miera  pôrodnosti  sa  znižuje  pod  úroveň relatívne stabilnej
úmrtnosti a výsledkom je prirodzený úbytok obyvateľstva (VAN DE KAA, D., J.
1980, 1987 LESTHAGE, R. 1983, BIRG, H. 1996). 

Negatívna  bilancia  prirodzeného  pohybu  obyvateľstva  je  iba  dôsledkom
rozsiahleho  súboru  zmien,  ktoré  sa  prejavujú  v  demografickom  správaní
obyvateľstva  v  období  druhého  demografického  prechodu.  Dominantnou  črtou
tohto demografického správania je individualizmus zdôrazňovanie osobnej slobody
vo všetkých oblastiach života.  Nutnou podmienkou takéhoto správania  je  určitý
stupeň vzdelania a motivácia k rozvíjaniu svojho talentu. Zároveň sa predpokladá
určitá úroveň svojho ekonomického zabezpečenia, čím sa zaručuje ekonomická a
sociálna nezávislosť. Pokračuje sekularizácia spoločnosti, čo vedie k oslabovaniu
tradičného demografického správania. 

Individualizmus, osobná sloboda,  všeobecná črta demografického správania
v čase  2.  demografického  správania  sa najvýraznejšie  uplatňuje  a  prejavuje
v rodinnom správaní, t. j. v tých procesoch, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia
s formovaním alebo rozpadom rodiny a s jej funkciou v reprodukčných procesoch.
Táto  charakteristická črta postupne nahrádza rodinný altruizmus, vyznačujúci sa
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zmyslom pre blaho iných, celej  rodiny, ktorý je typickou črtou vývoja v období
prvého demografického prechodu.

Napriek  silnému  vplyvu  tradícií  dochádza  aj  na  Slovensku  k zmenám
v rodinnom správaní obyvateľstva. Tieto zmeny majú určité dlhodobé trendy, ktoré
sa v posledných 10 – 15  rokoch vyznačujú určitou  akceleráciou. Niektoré z týchto
zmien majú podobný charakter ako tie, ktoré sa v západoeurópskych populáciách
začali  prejavovať  od  60.  rokov  minulého  storočia  a ktoré  sa  považujú  za
charakteristické  črty  demografického  správania  v období  2.  demografického
prechodu.

Sobášnosť
Slovensko, podobne ako ostatné stredo a východoeurópske populácie malo

v 20. storočí viacero znakov modelu skorej sobášnosti. Značné premeny sobášneho
správania obyvateľstva súvisia ako s dlhodobou tendenciou spoločenského vývoja,
tak i s transformačnými procesmi.

Pokles všeobecnej sobášnosti začal v 2.  polovici 70.  rokov a jeho prudká
akcelerácia sa dostavila  začiatkom 90. rokov minulého storočia. Ešte v roku 1990
bolo uzavretých viac ako 40 tis. sobášov, zatiaľ čo v roku 2002 to bolo len  25 062
sobášov. Hrubá miera sobášnosti  v tomto období klesla z úrovne 7,6‰ na 4,7‰
a dosahuje vlastne svoje historické minimum.

Skupina  ukazovateľov  sobášneho  veku  bola  na  relatívne  nízkej  úrovni
a indikovala prevažne model skorej sobášnosti. Priemerný vek pri sobáši sa dlhšie
obdobie  udržiaval na úrovni 25 rokov muži a  23 rokov ženy. V 90. rokoch sa
mierne zvyšoval a v súčasnosti  dosahuje 29,1 rokov u mužov a 26,1 rokov u žien,
čo sú stále hodnoty o 2-4 roky menšie ako v západoeurópskych populáciách (Obr.
1).

Podobné  relácie  dokumentuje  i ukazovateľ  priemerného  veku
prvosobášených.  Priemerný  vek  žien  pri  prvom  sa  v 2.  polovici  20.  storočia
udržiaval približne 30 rokov na veľmi nízkej úrovni okolo 22 rokov u žien a 24,5
rokov u mužov. V niektorých rokoch to boli najnižšie hodnoty v celej Európe. Aj
pri  tomto  ukazovateli  nastáva  v 90.  rokoch  určitý  posun  a priemerný  vek
prvosobášených žien sa zvyšuje  na 24,6 rokov a u mužov na 27,1 rokov v roku
2002 (Obr. 1). 

Sobášnosť podľa veku sme analyzovali podľa 5 ročných vekových kategórií
v dvoch rokoch 1990 a 2002. Použili sme relatívne hodnoty a to počet sobášov na
1000 žien resp. mužov. 

Pri porovnaní rokov 1990 a 2000 sobášnosť mužov na Slovensku poklesla,
hlavne vo vekových kategóriách 15 – 19, 20 – 24 a 25 – 29. Pokiaľ v roku 1990
bolo len 1 výrazné maximum sobášnosti  mužov v kategórii 20-24 rokov, v roku
2002 vykazuje krivka dva vrcholy  20-24 a 25-29 ročných (Obr 2). Okrem iného sa
potvrdzuje skutočnosť, že sobášny vek mužov je vyšší ako sobášny vek žien. 
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Obr.1 Vývoj priemerného sobášneho veku a priemerného 
veku prvosobášených
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Obr. 2 Sobášnosť mužov a žien podľa veku
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V sledovanom období  na  Slovensku  uzatváralo  manželstvo  najviac  žien
z vekovej  kategórie  20-24  rokov  Obr.  2  ) Sobášnosť v tejto  kategórií  v období
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1990 – 2002 poklesla z hodnoty 101,2 na 48,2. Naopak mierne zvýšenie sobášnosti
žien pozorujeme vo vekových kategóriách 25 – 29, 30 – 34. 

Regionálna  diferencovanosť  sobášnosti  na  Slovensku  je  značná.  Mapa
zobrazujúca  hrubú  mieru  sobášnosti  na  úrovni  okresov poskytuje  dosť  zložitý
obraz.  Pri  jeho  interpretácii  sa  núka  zohľadniť  vplyvy  dvoch  významnejších
faktorov. Prvým je tradičný prístup k uzatváraniu manželstva a formovanie rodiny,
často  ovplyvnený vyšším stupňom religiozity  obyvateľstva.  Prejavuje  sa  najmä
v súbore  okresov  severného  a východného  Slovenska,  pričom  hrubá  miera
sobášnosti dosahuje hodnoty vyššie ako 4,5‰. (Obr. 3) Spravidla sa v tejto skupine
okresov súbežne uplatňuje i faktor vekovej štruktúry obyvateľstva. Ide o regióny
s prevahou detskej a reprodukčnej kategórie, t.j. s väčším sobášnym potencionálom
obyvateľstva. Početná skupina okresov na južnom a strednom Slovensku dosahuje
úroveň  hrubej  miery  sobášnosti  menšiu  ako  4‰.  Popri  odlišnej  religióznej
orientácii  sa  uplatňuje  i vplyv  procesu  starnutia  obyvateľstva.  Výraznejšie
zastúpenie  starších  vekových  kategórií  znižuje  sobášny  potenciál  obyvateľstva.
Zvýšená  úroveň  sobášnosti  je  i v západoslovenských  okresoch  v okolí  Nitry
a Trnavy.
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Rozvodovosť
Historický  vývoj  rozvodovosti  na  Slovensku  charakterizuje  nízka  úroveň

jeho  ukazovateľov.  Potvrdzuje  sa  tak  predstava  o stabilite  rodiny  a o určitom
konzervatívnom rodinnom správaní. 

S postupnou liberalizáciou rozvodovej legislatívy začína rýchlejšie narastať
intenzita rozvodovosti. Hrubá miera rozvodovosti sa zvýšila z 0,5‰ z roku 1950 na
1,33‰ v roku 1980, na 1,67‰ v roku 1990 a na 2,04 v roku 2002. Sú to hodnoty,
ktoré  zaraďujú  Slovensko  medzi  európske  štáty  s priemernou  úrovňou
rozvodovosti.

Obr. 4 Rozvodovosť mužov a žien podľa veku
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Ak  sa  na  jeho  vyjadrenie  použije  index  rozvodovosti  poto  možno
konštatovať, že ešte v roku 1990 pripadalo na 100 uzavretých sobášov 22 rozvodov
do roku 2002 sa index zvýšil na 43,7%. Je to vplyv najmä prudkého poklesu počtu
sobášov v tomto období. 

Ďalším sprievodným znakom rozvodovosti  je  rast  priemerného  veku  pri
rozvode. V roku  2002 bol priemerný vek pri rozvode 38,5 roka u mužov a 36,0
u žien. Oproti roku 1990 vzrástol tento vek o 2,2 roka u mužov a 2,3 roka u žien.
Nárast priemerného veku pri rozvode súvisí s poklesom sobášnosti najmä v nižšom
veku ako i s rastom intenzity rozvodovosti vo vyššom veku.

Podrobnejšie  sú  vývojové  trendy  rozvodovosti  a  jej  priestorová
diferencovanosť  analyzované  v predchádzajúcej  práci  (MLÁDEK,J.,
ŠIROČKOVÁ, J. 2002).
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Potratovosť
Potratovosť  je  demografický  proces,  ktorý  sa  negatívne  odráža  na

reprodukcii  obyvateľstva  a  najmä  môže  znižovať  intenzitu  plodnosti.
V potratovosti  sa odráža  životná úroveň obyvateľstva, procesy industrializácie a
urbanizácie, úroveň zdravotníctva a hygienická vyspelosť, vzdelanie a postavenie
žien  v spoločnosti,  religiozita,  morálka,  veková štruktúra  obyvateľstva  a  ďalšie.
Bezprostredná  je  súvislosť  potratovosti  s úrovňou,  dostupnosťou  a  rozšírením
antikoncepčných metód u obyvateľstva.

Charakteristickou črtou dlhodobého vývoja potratovosti je narastanie počtu
potratov,  čo  súviselo  s postupnou  liberalizáciou  legislatívy.  Vyvrcholenie  tohto
trendu  sa  dosiahlo  koncom  80.  rokov  (po  prijatí  zákona  o umelom  prerušení
tehotenstva, ktoré nepresahuje 12 týždňov v r. 1986) a najväčší počet potratov bol
zaznamenaný v roku 1988,  kedy ich bolo  51  tisíc.  Vývoj  potratovosti  od  tohto
obdobia  má  sústavne  klesajúcu  tendenciu  a možno  ho  považovať  za  veľmi
pozitívny. Vyznačuje sa ako poklesom absolútnej početnosti potratov (v roku 2002
to bolo 22 141 potratov), tak i poklesom relatívnych ukazovateľov. Hrubá miera
potratovosti  poklesla  z 10,6  promile  v roku  1990  na  4,12  v roku  2002.  Počet
potratov pripadajúcich na 100 narodených klesol z 69,9 v roku 1990 na 43,4 v roku
2002 (Obr. 5).

Obr. 5 Vývoj potratovosti v SR v rokoch 1958 - 2002
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Rozdiely  vývoja  potratovosti  potvrdzujú  i  miery  špecifickej  potratovosti
podľa  veku  žien.  Do  roku  1995  charakterizovalo  indukovanú  potratovosť  na
Slovensku  výrazné  maximum  vo  vekovej  kategórii  25  -  29  ročných.  Pokles
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potratovosti zaznamenali v období 1985 - 2000 všetky vekové kategórie, pričom sa
výrazne  zmenilo  rozdelenie  potratovosti  podľa  veku  žien.  Rozdiely  medzi
jednotlivými kategóriami sa zmenšili a žiadne výrazné maximum sa neprejavuje.
Pozitívne  možno  hodnotiť  najmä  pokles  potratovosti  v najmladšej  vekovej
kategórii (15 - 19 ročných).

Úroveň  potratovosti  na  Slovensku  je  regionálne  diferencovaná.  Hodnoty
indexu potratovosti podľa okresov (Obr. 6) vytvárajú pestrú regionálnu mozaiku.
Pri  určitej  generalizácii  sa  Slovensko  rozdeľuje  na  tri  regionálne  typy.  Prvý
predstavujú  okresy,  ktoré  tvoria  takmer  súvislý  západo-južný regionálny  útvar.
Okresy sa vyznačujú vyššou úrovňou potratovosti. Druhý typ predstavujú okresy
severného  a východného  Slovenska,  ktoré  majú  najnižšiu  úroveň  potratovosti.
Medzi týmito typmi sú okresy so stredným stupňom potratovosti.

Vysvetlenie takéhoto usporiadania je dosť zložité, tak ako sú zložité vzťahy
potratovosti  s mnohými  spoločenskými  javmi.  Jedným  zo  známych  faktorov
ovplyvňujúcich potratovosť je religiozita obyvateľstva. Vysoký stupeň religiozity
je  charakteristický práve pre územie severného a východného Slovenska. Pritom
dominujú  rímskokatolícke  a na  východe  gréckokatolícke  vierovyznania,  ktoré
zásadne odmietajú akceptovať potraty. Tradične toto obyvateľstvo uprednostňuje
viacdetný model rodiny a dosahuje stále vysokú úroveň pôrodnosti a plodnosti.

Silný  vzťah  vykazuje  potratovosť  s procesom  urbanizácie.  V mestských
sídlach sa formujú osobitné podmienky pre demografické správanie  a okrem iného

23

6



je  potratovosť  oveľa  širšie  akceptovaná  ich  obyvateľstvom ako  vo  vidieckych
sídlach. Úroveň potratovosti je vysoká nielen v najväčších mestách – Bratislava,
Košice, ale i v okresoch s vyššším stupňom urbanizácie – Banská Bystrica, Zvolen,
Martin, Trenčín a ďalšie.

Záver
Tradičný model rodinného správania na Slovensku sa v poslednom období

mení.  Pôvodný  typ  nukleárnej  rodiny  je  síce  dominantnou  formou  tohto
spoločenstva,  ale  zároveň  pozorujeme  nárast  počtu  kohabitácií,  vzrastá
i mimomanželská plodnosť. Výrazné je uprednostňovanie modelu rodiny s jedným
dieťaťom, podiel detí narodených vo vyšších poradiach má klesajúcu tendenciu.

Mení  sa  i tradičný model  skorej  sobášnosti  a stále  viac  znakov  indikuje
prechod  na  model  neskorej  sobášnosti.  Priemerný  sobášny  vek  snúbencov  ako
i priemerný vek žien pri prvom sobáši sa mierne zvyšujú i keď sú ešte stále výrazne
nižšie ako vo vyspelých krajinách.

Určitá  konzervatívnosť  v rodinnom  správaní  sa  prejavovala  v relatívne
nízkej  úrovni  rozvodovosti.  Mierny  nárast  v poslednom  období  zaznamenali
viaceré  miery  rozvodovosti.  Významným  znakom  je  rast  priemerného  veku
partnerov  pri  rozvode,  rast  priemernej  dĺžky trvania  manželstva  a pokles  počtu
rozvodov v rodinách s viacerými deťmi.

Charakteristickou črtou potratovosti je prudký pokles interrupcií v ostatných
15 rokoch. V ňom sa odrážajú vplyvy rastúcej informovanosti najmä mladých ľudí,
rozšírenie spoľahlivej antikoncepcie ako i morálneho tlaku na interrupcie. 

Analýza  uvedených  procesov  ukázala  určitú  priestorovú  diferencovanosť
rodinného správania na území Slovenska. Ak tieto výsledky zovšeobecníme, potom
sú  aktuálne  tri  regionálne  typy  rodinného  správania.  Severná  a východná  časť
Slovenska sa vyznačuje tradičným, konzervatívnejším  typom rodinného správania,
s relatívne  vyššou  úrovňou sobášnosti,  nízkou rozvodovosťou a nízkou úrovňou
potratovosti.  Juhozápadné  a  južné  Slovensko,  s výraznejšou  prezentáciou
urbánnych  štruktúr  Bratislavy  a Košíc,  charakterizuje  nízka  úroveň  sobášnosti,
vyššia rozvodovosť a vyššia potratovosť a rodinné správanie možno považovať za
liberálne. Okrem vplyvu mestského prostredia sa v tejto oblasti prejavuje i vplyv
starších vekových štruktúr obyvateľstva týchto regiónov. Medzi  týmito krajnými
typmi regiónov možno vyčleniť oblasti s viacerými zmiešanými charakteristikami
rodinného správania.
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CHANGES OF DEMOGRAPHIC, ESPECIALLY FAMILY BEHAVIOUR
OF THE POPULATION IN SLOVAKIA

Resume
Analysis of selected population processes reveals that in spite of a strong

influence of traditions family behaviour also changed in Slovakia. The identified
changes are characterised by long-term trends, which were accelerated by social
transformation processes. It is especially true of the striking changes of marriage
rate, namely its decrease and subsequent increase of marriage age of both men and
women. Divorce  increases more slowly and the level  of abortion has distinctly
decreased. Informal partner bonds (cohabitations) spread slowly. While in the past
the model  of  early marriage dominated in Slovakia i.e.  low marriage age,  high
share of persons entered matrimony (90%), recently the model of late marriage is
increasingly preferred.
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The  character  of  some  changes  of  family  behaviour  of  inhabitants  in
Slovakia  is  similar  to  that  of  changes,  which appeared  in  the  West  European
countries in the 1960s and which are considered the characteristic features of the
demographic behaviour in the period of the 2nd demographic transition. 

Fig. 1 Development of mean marriage age and mean age at first marriage
Fig. 2 Marriage rates by age of men and women
Fig. 3 Marriage in Slovakia
Fig. 4 Divorce rates by age of men and women
Fig. 5 Development of the induced abortion in 1958-2002
Fig. 5 Regional types of the abortion in Slovakia
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METAVEDNÝ VÝZNAM REGIONÁLNEJ GEOGRAFIE V  KONTEXTE
SÚČASNÉHO REGIONÁLNEHO ROZVOJA NA SLOVENSKU

(Vybrané metavedné poznámky)

Florin Žigrai

Abstract:  The regional geography and mainly the meta-regional geography as its
metascientific subdiscipline and superstructure should play in the future the key
scientific-managerial  role  with coordination of  internal  collaboration with other
branches  of  geography  on  the  one  hand  and  with  coordination  of  external
collaboration with non geographical disciplines on the other one in the context of
up-to-date regional development in the Slovakia. In this way should be possible to
support the development of the regional  oriented scientific disciplines, which are
important to determinate the natural, social and economical identity of the region as
a  assumption  for  theirs  successful  development  and  elimination  of  regional
disparities. The meta regional gegraphy cann moderate the increased discrepancy
of economic-financial  interest for global-universal sciences to support  basic and
applied regional research. At the same time cann raise the scientific-social renome
of the proper regional geography.

Keywords: regional  geography,  meta-regional  geography,  up-to-date  regional
development in the Slovakia      

Úvod 
Výskum regionálneho rozvoja ako taký získava stále viac na komplexnosti,

čo si nutne vyžaduje účinnejšiu koordináciu, kooperáciu a participáciu viacerých,
najmä regionálne orientovaných vedných disciplín. Kľúčovú koordinačnú funkciu v
tomto  procese  by  mohla  zohrať  práve  regionálna  geografia  a  najmä  meta-
regionálna  geografia  ako  jej  metavedná  nadstavba.  Poslaním  tohto  krátkeho
príspevku  je  preto  formulovať  niekoľko  poznámok  k  metavednému  významu
regionálnej  geografie  v kontexte  súčasného regionálneho rozvoja  na Slovensku,
podmieného celkovým globalizačným procesom, ako aj vstupom Slovenska do EÚ.

Niekoľko metavedných poznámok k významu regionálnej geografie v procese
súčasného  regionálneho rozvoja na Slovensku. 

Regionálny  rozvoj  ako  prierezová  problematika  je  predmetom výskumu
viacerých vedných disciplín a ich teoreticko- metodických prístupov, ktoré majú
jednak priestorový charakter  reprezentovaný v našom prípade  regiónom, ako  aj
jeho široko spektrálnym obsahom prírodného, socio-kultúrneho, ekonomického a
technického charakteru, zaoberajúcich sa predovšetkým možnosťami jeho rozvoja.
(obr. 1). Regionálny rozvoj regiónu predstavuje určenie takých cieľov a opatrení,
ktoré umožnia jeho trvalo udržateľné rozvíjanie za súčasného zachovania prírodno-
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ekologicko-environmentálneho potenciálu na jednej strane, ako aj  uspokojovanie
ekonomicko-sociálnych  a  kultúrnych  potrieb  spoločnosti  na  strane  druhej.
Metavedný  význam  regionálnej  geografie  pre  regionálny  rozvoj   vyplýva  z
vedeckej  identity  samotnej  regionálnej  geografie,  ležiacej  na  priesečníku
regionálnogeografických výskumných objektov, cieľov a metód výskumných (obr.
2), jej  dlhoročnej  tradície počas ktorej  bola vybudovaná solídna teoretická báza
zovšeobecnením  získaných  jednotlivých  empirických  poznatkov,  ako  aj
vypracovaním príslušného výskumného metodického inštrumentária.  Okrem toho
regionálna  geografia  predstavuje  samostatnú  geografickú  subdisciplínu,  ktorá  v
sebe integruje výsledky fyzickej a humánnej geografie fokusované do regiónu, čo
jej  zároveň  predurčuje  kľúčové  postavenie  medzi  regionálne  orientovanými
vednými disciplínami. Pre potreby súčasného regionálneho rozvoja na Slovensku
ako  napr.  vypracovanie  analýzy  rastového  potenciálu  a  inovačných  schopností
regiónu pre  zabezpečenie  jeho  konkurencieschopnosti,  určenie  stratégie,  ako  aj
vyhotovenia  projektov  a  plánov  regionálneho  rozvoja,  spolu  s  rozpracovaním
argumentácie pre zachovanie kultúrno-historickej identity regiónu, musí regionálna
geografia reagovať rozpracovaním svojich metavedných aspektov, teoretickej bázy
a metodického inštrumentária, ako aj vyhotovením príslušných empirických údajov
s možnosťou ich aplikácie pre potreby súčasného regionálneho rozvoja.

Ešte  efektívnejšie  využitie  výsledkov  regionálnej  geografie  pre  potreby
regionálneho  rozvoja  sa  dajú  okrem  iného  dosiahnuť  účinnejšou  spoluprácou,
koordináciou  a  participáciou  regionálnej  geografie  s  inými  regionálne
orientovanými vednými disciplínami. Touto problematikou by sa mala zaoberať už
vyššie spomenutá meta-regionálna geografia, ktorá okrem iného môže tiež prispieť
k pozdvihnutiu vedecko-spoločenského renomé samotnej regionálnej geografie.

Súčasný regionálny rozvoj na Slovensku je ovplyvnený nielen vnútornými
politicko-hospodárskymi  a  sociálno-kultúrnymi  pomermi,  ale  aj  vonkajšími
globalizačnými silami, generujúcich sa mimo slovenského územia,  ktorého však
zvonka do značnej miery ovplyvňujú. Jedným z opatrení ako zmierniť negatívne
dopady globalizácie by mohlo byť podporovanie rozvoja regionálne orientovaných
špecifických  disciplín,  ktoré  sú  pre  základný  a  aplikovaný  výskum  regiónu
nezastupiteľné  (bližšie  F.  Žigrai  2004).  Regionálny výskum môže  najúčinnejšie
prispieť k určeniu prírodno-spoločenskej a ekonomickej identity  regiónu. Táto je
okrem  iného  dôležitou  súčasťou  globalizačných  komparatívnych  výhod
jednotlivých  hospodárskych  aktivít  v  regióne  pri  rozhodovacom  procese  ich
lokalizácie  v  regióne,  ako  aj  predpokladom  pre  jeho  úspešný  rozvoj  spolu  s
odstraňovaním  prípadných   regionálnych  disparít.  Z  vnútornej  entity
komparatívnych  výhod,  predstavujúcich  jeden  z  nosných  pilierov  globalizácie
hospodárstva, okrem iného vyplýva ich ekonomická, finančná, politická a kultúrna
priestorová diferencovanosť, ktorá môže pomôcť pri výbere úspornejšej a tým aj
výhodnejšej  lokality,  potrebnej  pre  zvýšenie  konkurencieschopnosti  príslušnej
hospodárskej  aktivity.  Popritom  sa  zdôrazňovaním  zvláštnosti,  jedinečnosti  a
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neopakovateľnosti  regiónu  upozorní  aj  na  jeho  pestrosť,  v  protiklade  ku
spoločensko-ekonomickej  homogenizácii  územia,  ako  jedného  z  negatívnych
dôsledkov globalizácie. 

Vlastnej  problematike  zaoberajúcej  sa  meta-regionálnou  geografiou  bude
venovaná samostatná štúdia, ktorá je v štádiu prípravy. Na tomto mieste len stručne
uvedieme jej  pozíciu  v  rámci  metavedného  kruhu,  znázorneného  na  obr.  3.  Z
pohľadu na túto schému vyplýva, že metaveda, ako najintegrovanejšia forma náuky
o vede ako takej, umožňuje na jednej strane meta-geografii jej začlenenie v rámci
metavedných  subdisciplín,  ako  aj  jej  poskytuje  najvšeobecnejší  charakter
informácií,  potrebných  pre  rozvoj  geografickej  metateórie,  metodológie  a
metajazyka  na  strane  druhej.  Obdobný  informačný  vzťah  avšak  o  jeden  nižší
metavedný stupeň, jestvuje medzi meta-geografiou a meta-regionálnou geografiou,
ako metavednou subdisciplínou meta-geografie a regionálnej geografie. Kľúčový
metavedný  význam  regionálnej  geografie  pre  výskum súčasného  regionálneho
rozvoja  môže  zohrať  práve  meta-regionálna  geografia,  ktorá  prostredníctvom
svojej  metateórie,  metodológie  a  metajazyka  môže  najúčinnejšie  prispieť  pre
rozvoj regionálno-geografickej teórie, metodiky a jazyka, štúdia časo-priestorových
procesov vzájomnej interakcie medzi prírodným a humánnym systémom v regióne,
ako aj  pre potreby regionálneho plánovania,  rozvoja,  manažmentu a  regionálnej
politiky.  Regionálna  geografia  ako  najvyššia  integračná  subdisciplína  geografie
informačne  prispieva  pre  budovanie  základov  geografie  vedy  ako  novej
samostatnej vedy o vede. Jej hlavnou náplňou by malo byť štúdium priestorových
aspektov  geografie,  napr.  rozšírenie  geografických  vedeckých  škôl  a  smerov,
členenie geografického vedeckého priestoru s ich gravitačnými jadrami, poľami a
periférnymi oblasťami,  ako aj  „geografizácia“ vedy, t.j.  prenikanie  výskumného
priestorového  aspektu  do  iných  negeografických  disciplín.  Takto  by  mohla
geografia  vedy   už  popri  etablovaných  čiastkových  vedách  o  vede,  ako  napr.
história vedy, sociológia vedy, psychológia vedy, ekonómia a organizácia vedy a
pod.(pozri  J.  Viceník  2000a,b)  obohatiť  metavedu  ako  súhrn  všetkých  vied  o
vedách o novú čiastkovú v našom prípade geograficky orientovanú vedu o vede. 

S  prihliadnutím  na  štúdie  Lukáč  (2003)  a  Tvrdoňová  (2003),  ako  aj  z
pohľadu  na  obr.  4,  znázorňujúci  schému  hlavných  výskumných  objektov  a
predmetov  meta-regionálnej  geografie,  teoretickej,  základnej  a  aplikovanej
regionálnej geografie, ako aj ich vzájomného prepojenia vyplýva, že pre potreby
výskumu vzťahu medzi globalizáciou vedy a regionalizáciou vedy by sa mala meta-
regionálna geografia sústrediť predovšetkým na tieto oblasti výskumu: 

na metavednej úrovni:
- vonkajšia  koordinačná  funkcia  regionálnej  geografie  medzi  globálnymi  a

regionálnymi  vedami,  pri  prekonávaní  bariéry  medzi  nomotetickým  a
idiografickým charakterom týchto vied;
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- vnútorná koordinačná funkcia regionálnej geografie v rámci regionálnych vied
pri prekonávaní meta-teoretickej, metodologickej a meta-jazykovej bariéry; 

- spektrum a intenzita vzájomného ovplyvňovania, obohacovania, doplňovania a
prepojenia sa globálnych a regionálnych vied;

-  metavedné základy geografie vedy;
- vedecká identita regiónu (napr. stredoeurópskeho vedeckého regiónu);
-  etablovaním samostatnej vednej disciplíny, spolu s definovaním jej vedeckej

identity  ktorej ťažiskom by bol regionálny rozvoj 

na teoreticko-metodickej úrovni:
- teoretická báza  a  metodické prístupy pri  určovaní komparatívnych výhod v

regióne
- regionálne disparity;
- transformácia  výsledkov  a  technického  pokroku  globalizačných  vied  do

regionálneho 
- kontextu;
- teoreticko-metodické a terminologické bariéry medzi regionálnymi vedami;
- endogénne a exogénne sily podporujúce vznik glokalizačných regiónov, ako

kombinácie globálnych a lokálnych regiónov, resp. mikroregiónov;
- miera globalizovateľnosti hospodárskych aktivít vo vzťahu k regiónu;
- kohézne faktory regiónu a určenie miery jeho kohézie; 
-     kultúrno-historická identita regiónu a i.

na aplikačnej úrovni:
- stratégia  regionálneho rozvoja  a  regionálnej  politiky s prihliadnutím na jej

priority (Národný rozvojový plán a regionálno-sektorové operačné programy
pre priemysel a služby, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ľudské zdroje,
základnú  infraštruktúru  a  životné  prostredie,  Program  hospodárskeho  a
sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a obce);

- vypracovanie projektov a plánov regionálneho rozvoja z konkrétnych území
- lokalizovanie vedecko-výskumných a technologických parkov;
- trvalo udržateľný rozvoj regiónu (podpora rastového potenciálu a inovačných

schopností regiónov, ako aj integrovaný udržateľný rozvoj vidieka na miestnej
úrovni);

- vyčlenenie cieľových  území regionálneho rozvoja;
- lokalizovanie vedecko-výskumných a technologických parkov;
- vedecká spolupráca s regionálnymi poradenskými a informačnými strediskami;
- vedecká spolupráca pri vypracovaní cezhraničných regionálnych projektov
- argumentácia pre zachovanie kultúrno-historickej identity regiónu a i. 
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Záverečné poznámky
Niekoľko  úvah,  ktoré  boli  uvedené  v  tomto  príspevku predstavujú  prvé

priblíženie   problematiky  metavedného významu regionálnej geografie v kontexte
súčasného regionálneho rozvoja na Slovensku, ktorej riešenie si bude vyžadovať v
budúcnosti  permanentný,  systematický  a  predovšetkým metavedne  orientovaný
prístup. Domnievam sa, že práve meta-regionálna geografia ako metavedný predvoj
vlastnej  regionálnej  geografie  môže  zohrať  v  budúcnosti  jednu  z  kľúčových
vedecko-manažerských  úloh   pri  koordinovaní   internej  spolupráce  s  inými,
regionálne  orientovanými  vedeckými  disciplínami  na  jednej  strane  a  externej
spolupráce s globálnymi disciplínami na strane druhej v stále komplikovanejšom
kontexte  súčasného regionálneho rozvoja  na  Slovensku,  ktorý  je  ovplyvňovaný
nielen vnútroštátnymi, ale aj zahraničnými podmienkami celosvetovej globalizácie.
Regionálne  vedy  by mohli  svojim charakterom,  náplňou  a  výsledkami  posilniť
jeden z hlavných princípov EU a síce princíp územnej subsidiarity a solidarity s
cieľom odstrániť regionálnu disparitu. Regionálna geografia bude musieť pôsobiť
súčasne  na  viacerých  hierarchických  úrovniach  od  lokálnej,  resp-.  mikro,  cez
regionálnu,  štátno-národnú,  kontinentálnu  až  celoplanetárnu,  t.j.  globálnu,  aby
mohla ešte účinnejšie spolupracovať, kooperovať a participovať s inými vednými
disciplínami pri riešení tejto komplexnej problematiky.
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Obr. 1 Schéma základných teoreticko-metodických prístupov  s príslušnými 
vednými disciplínami pri výskume regionálneho rozvoja   
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Obr. 3   Schéma vertikálneho informačného toku medzi 
metavedou, meta-geografiou, meta-regionálnou geografiou, 
regionálnou geografiou  a geografiou vedy.
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-  interná pozícia a spolupráca meta-regionálnej geografie v rámci regionálnej geografie 
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Abstract:  Digital model of a landscape with its complex character reflects a real
properties of a landscapes so as really occuring in its system cohesion. It presents a
strong  instrument  in  holistic  formalized  landscape-ecological  studies  and
methodologies. Author wants to refer to specific possibilities here of instrument in
investigations  structured  after  methodology  Landscape  Ecological  Planning
(LANDEP) and are pointed at definition of environmental carrying - capacity of a
landscape (EUK).

Key  words:  digital  model  of  the  landscape,  Landscape  Ecological  Planning
(LANDEP), landscape-ecological planning, digital model of the terrain

Úvod
Zásadním předpokladem efektivního krajinnoekologického výzkumu

je  uchopení  krajiny  v podobě  co  nejbližší  jejímu  reálnému  stavu.  Vždy
nutně  generalizovaný  obraz  krajiny  musí  odrážet  topologické  a
chorologické  vztahy v reálných,  logických souvislostech vyskytujících  se
uvnitř  krajiny.  Cílem článku je  poukázat  na možnosti  využití  digitálního
modelu krajiny (DMK)  pro  krajinnoekologické  plánování,  definovat  jeho
přínos, vystihnout totožnost základních obecných principů, na nichž DMK
stojí,  s požadavky  na  integrovaný  výzkum  krajiny  a  přiblížit  aplikaci
DMK v konkrétní metodice LANDscape Ecological Planning (LANDEP).

Metody
Metodika  LANDEP, vypracovaná prof. M. Růžičkou a prof. L. Miklósem

na  dnešním Ústavu  krajinné  ekologie  SAV v Bratislavě,  je  široce  koncipovaná
syntéza  poznatků  o  potenciálních  možnostech  optimálního  využívání  krajiny
z hlediska  cílevědomého  vytváření  podmínek  na  zachování  a  rozvoj  zdravých
populací organismů a člověka i komplexní socioekonomický rozvoj společnosti.

Následující  postupy  hodnotící  využívání  krajinného  potenciálu
z různých  hledisek  jsou  dílčími  pohledy,  aplikovanými  prostřednictvím
obecného postupu LANDEP.  Únosnost krajiny můžeme chápat  jako práh,
hranici,  za  kterou  se  přijatelné  změny  v krajině  mění  na  nepřijatelné
(reversibilní  na  ireversibilní).  Únosnost  se  vždy  vztahuje  ke  konkrétní
lidské  aktivitě  a  k území,  na  kterém  se  tato  činnost  realizuje  (Drdoš,
Hrnčiarová,  2003).  Únosnost  krajiny  často  dáváme  do  souvislosti  se
zatížitelností,  kapacitou  krajiny  a  vhodným  využíváním  území.  Podle
Drdoše  (1994)  ekologická  únosnost  krajiny  (EÚK)  i  zatížitelnost  území
vycházejí  z určení  prahů  přijatelných  změn  v přírodním  prostředí.  Dále
konstatuje, že zatímco EÚK se využívala pro rekreační oblasti na regulaci
návštěvnosti,  zatížení  se  využívalo  v germanofonních   státech  pro
hodnocení  změn  životního  prostředí  vlivem  aktivit  a  produktů  člověka.
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Výsledkem EÚK je  hodnocení  antropického vlivu na krajinu a  stanovení
návrhu  ekologicky  (krajinnoekologicky)  únosného  využívání  území  se
zabezpečením  bezkonfliktního  fungování  vztahů  mezi  prvky  krajiny  a
antropickým  využíváním.  Izakovičová  (1995)  hodnotí  EÚK
prostřednictvím  limitů,  které  tvoří  podklady  prostorového  rozvoje  a
funkčního  využívání  přírodních  a  socioekonomických  prostorových
jednotek.  EÚK  je  syntetická  účelová  vlastnost  krajiny,  která  vyjadřuje
míru  přípustného  (vhodného)  využívání  krajiny  antropickými  aktivitami,
přičemž se nenaruší či nezničí přirozené vlastnosti, procesy a vztahy mezi
prvky krajiny (abiotickými, biotickými a socioekonomickými), ani kvalita
životního prostředí (Hilbert, H., 1999, Hrnčiarová, T., 1999a,b).

Za  digitální  model  krajiny můžeme  označit  minimálně  třírozměrné
počítačem  generované  schéma  krajiny  zachycující  ve  zjednodušené,  ale
integrované  podobě  její  základní  rysy  (Kolejka,  J.,  2003).  Využití  digitálních
modelů krajiny (statických i dynamických) v praxi či pro řešení dílčích problémů je
různé, například erozní  ohrožení,  vhodnost území pro určitý typ využití,  postup
povodňové  vlny,  šíření  škodlivin  v  ovzduší,  šíření  škůdců  a  chorob  rostlin,
nejrůznější havarijní situace, zranitelnost krajiny, střety zájmů, (environmentální)
limity územního rozvoje. "Kostrou" digitálního modelu krajiny je digitální model
terénu  (DMT),  který  je  "nosnou  plochou"  statických  i  dynamických  jevů
(Voženílek, 1996).

 Za základní můžeme považovat integrující a systémový pohled na krajinu.
Digitální  model  krajiny  musí  odrážet  realitu  (přes  určitou  nutnou  míru
zjednodušení)  takovou,  jaká  je,  což  znamená  zaznamenat  určující
(sociogeografické i fyzickogeografické) faktory, které se hlavní měrou podílí na její
podobě a funkci. V této integrovanosti, která je nutně podpořená systémovostí (sítí
logicky propojených tematických digitálních mapových vrstev), nelze identifikovat
jako agregující funkci prostý součet (či sjednocení). Naložení tematických map na
sebe  musí  reflektovat  reálně  existující  kombinace proměnných, tj.  že  v  každém
místě  modelu  jsou  vazby "normální"  a  mají  v  přírodě  svůj  typový ekvivalent.
Takového souladu mezi daty popisujícími jednotlivé přírodní složky krajiny lze
dosáhnout logickou integrací údajů manuálními nebo digitálními technikami podle
předem stanoveného postupu, v němž jedna informační vrstva bude považována za
spolehlivou a vybrána za referenční a ostatní budou podle ní postupně korigovány.
Tento postup odpovídá konstrukci krajinné mapy (Kolejka, 1999). 
LANDEP pomocí DMK

Jednotlivé  fáze  metodiky krajinnoekologického plánování  –  LANDEP se
odráží v použití pěti základních kroků: analýza (abiotických prvků krajiny, prvků
současné krajinné struktury, ekologických a kulturních priorit a analýza současného
zatížení  krajiny),  syntéza  (superpozice  analytických  map,  vytvoření
krajinnoekologických komplexů (KEK) – homogenní geosystémy, typy abiotických
komplexů (ABK), typy současné krajinné struktury, typy ekologických a kulturních
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priorit,  typy  současného  zatížení  krajiny),  interpretace  (zranitelnost  krajiny,
ekologická  významnost  krajiny,  a  pod.),  evaluace  (stanovení  vhodnosti
socioekonomického  využívání  krajiny,  krajinnoekologické  podklady,  požadavky
společnosti,  limity socioekonomického  rozvoje)  a  propozice  (stupně  ekologické
únosnosti, variantní ekologický výběr nelimitovaných socioekonomických aktivit)
(Drdoš, J., Hrnčiarová, T., 2003, Hrnčiarová, T., 1999a, b, Drdoš, J., Kozová, M.,
1992).

Využití DMK pro LANDEP plyne z jejich podobného integrovaného
pojetí.  Analytické  mapování,  vytváření  tematických  vrstev,  které
umožňuje  realizovat  a  naplnit  cíle  první  fáze  metodiky  LANDEP  -
analýzy,  vychází  ze  tří  druhů  dat:  1)  tzv.  "nadpovrchová"  data,
reprezentovaná  integrovanými  údaji  o  následujících  složkách  přírodního
geosystému  a  jeho  antropogenní  nadstavbě:  klima  (energie),  vodstvo
(vlhkostní  poměry),  vegetace  (potenciální  a  reálná),  případně  aktuální  či
historický  land-use,  2)  tzv.  "povrchová"  data,  představovaná  základními
charakteristikami  reliéfu,  v  podstatě  digitálním modelem reliéfu  (DMT),
umožňujícím  nejrůznější  morfometrické  operace  (sklonitost,  expozice
apod.)  a  také  rotace  a  změny  pohledu,  3)  tzv.  "podpovrchová"  data,
zastoupená  informací  o  půdním  pokryvu  (druhy  a  typy,  příp.  zrnitost  a
hloubka),  o  geologické  struktuře,  případně  o  parametrech  podpovrchové
vody (Kolejka, J., 2003). Ve druhé fázi – syntéze – dochází k integrování
vstupních  analytických  dat  do  větších  tematicky  propojených  celků,
přičemž  tento  postup  vede  i  ke  vzniku  množství  nereálných  kombinací
témat (vlastností). Digitálním modelem krajiny ovšem nelze nazvat soubor
mechanicky navrstvených tématických vrstev o území (Kolejka,  J.,  2003)
(jak už  bylo  výše zmíněno,  tzv.  prostým součtem či  sjednocením),  neboť
v takovém případě  jde  o nakupení mnohdy logicky neprovázaných údajů,
vytvoření  logicky  neuspořádaných  dvojic  či  n-tic,  mezi  nimiž  není
relevantní  vztah.  Nevyhnutně  musí  následovat  revize  takových  n-tic  a
jejich úprava či verifikace. 

Tematicky propojené celky se konečně sgrupují do tří vrstev: 
1) Integrovaná  vrstva  o  přírodním subsystému krajiny.  Tu  lze  představit  jako

digitální  mapu  přírodní  krajiny  rozlišující  rozmanité  typy
fyzickogeografických komplexů (v metodice LANDEP – abiotické a biotické
komplexy)  vyznačujících  se  příslušnými logickými kombinacemi  parametrů
přírody (ovzduší,  energie,  vodstva, geologické stavby, reliéfu, půd a bioty),
které jsou v rámci komplexu homogenní. 

2) Integrovaná vrstva antropického působení na prostředí. Tato vrstva zahrnuje
produkty  jednotlivých  lidských  aktivit  (zemědělství,  lesnictví,  průmyslu,
dopravy,  rekreace,  stavebnictví  atd.)  v krajině  v podobě  jednotlivých forem
využití  ploch.  Můžeme  ji  doplnit  například  o  údaje  o  environmentální
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(ekologické  a  sociální)  zátěži  a  další.  Syntetizujeme  tak  socioekonomické
struktury, které reprezentují sekundární krajinnou strukturu. 

3) Integrovaná vrstva limitů územního rozvoje,  vycházející z terciární struktury
krajiny. V té  se vyskytuje prostorové rozmístění  lidských zájmů na využití,
chráněná území všeho druhu, ochranná pásma či zóny, zdravotně hygienické
limity, stavební uzávěry, věcná břemena apod. Základní referenční plochou je
parcela, resp. její část, případně i hrubší homogenní plocha podle pracovního
měřítka (Kolejka, J., 2003, Kolejka, J., Plšek, P,  Pokorný, J., 2003).

Integrace  by  měla  vést  k  vytvoření  homogenních  krajinnoekologických
komplexů  popsaných  souborem  parametrů  výchozích  dat  v kombinacích,
uspořádaných n-ticích relevantním vztahem, který platí i v krajině skutečné, např.
na konkrétní hornině vzniká za daného klimatu a vlhkostních podmínek konkrétní
typ půdy s příslušným potenciálním vegetačním pokryvem. S těmito KEKy se pak
bude dále snadno pracovat v dalších fázích LANDEP.

Ve  třetí  fázi  –  interpretaci –  je  možné  hodnotit  stávající  využití  a
formalizovat jej podle metodiky krajinné syntézy či jiných kvantitativních metodik,
které  nám pomohou definovat  územní  rezervy pro  jednotlivé  funkce nebo nám
pomohou k odhalení střetů v území.

V posledních dvou fázích –  evaluaci a  propozici – lze po zařazení vrstvy
limitů územního rozvoje  stanovit  a  z poznatků a  závěrů  z třetí  fáze  formulovat
optimální  variantu využití  krajiny z krajinnoekologického hlediska. Hodnocení a
perspektiva  by  vycházela  z existujícího  potenciálu  krajiny  (integrované  vrstvy
přírodní pozadí), ze stávajícího a historického využívání (trendy a tendence vývoje
využití),  respektovány by byly limity rozvoje a  v úvahu by byla brána stávající
environmentální zátěž. To vše by do značné míry přispělo k určení vhodné formy
využití jednotlivých oblastí s tím, že se na tuto závěrečnou fázi LANDEP nahlíží
pod zorným úhlem myšlenky trvale udržitelného rozvoje.

LANDEP pomocí DMK ve Východním Krušnohoří
Část Východního Krušnohoří je oblast o rozloze 102 km2, která tvoří severní

část  bývalého  okresu  Ústí  nad  Labem.  Modelová  lokalita  části  Východního
Krušnohoří byla vybrána hned z několika důvodů:
 Jde o území s periferní polohou, avšak na druhou stranu území pohraniční už

nyní  poměrně  dobře  dopravně  dostupné  a  v souvislosti  s předpokládanou
výstavbou dálnice D8 se jeho perspektiva ještě zvýší. Podíl volných ploch
k výstavbě tu je vysoký. Je tedy výsledný efekt geografické polohy ztrátou,
nebo ziskem.

 Do území zasahují dvě chráněné krajinné oblasti (CHKO Labské pískovce a
CHKO  České  středohoří),  dále  přírodní  park  Východní  Krušné  hory  a
vyskytuje  se  zde  několik  maloplošných  chráněných  území  (přírodní
rezervace Špičák u Krásného lesa – severozápadní část, přírodní rezervace
Libouchecké  rybníčky  –  rozlohou  nevelká  lokalita  severně  od  obce
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Libouchec v CHKO Labské pískovce, malou částí v západním cípu území
sem zasahuje i přírodní rezervace Černá louka a nakonec přírodní památka
Tiské  stěny)  i  několik  regionálních  a  nadregionálních  prvků  územního
systému ekologické stability. Lze dedukovat, že přírodní potenciál oblasti je
vysoký, tzn. oblast má co nabídnout, na jednu stranu, avšak na druhou stranu
využití  -  ekonomický  rozvoj  velké  části  území  je  vázán  na  legislativní
omezení související s ochranou přírody a krajiny.
Existuje  tu možnost  a  také i  potenciál  pro  to,  aby se vybraná modelová

lokalita stala blízkým rekreačním zázemím stotisícového města Ústí nad Labem.
S finanční podporou z Evropské unie, ke které bude mít toto území blízko (jako
součást regionu řadící  se k těm nejslabším v České republice – měřeno podílem
HDP)  bude  možné  nastartovat  efektivní  socioekonomický  rozvoj  oblasti.  Jde
ovšem  také  o  to,  zda  tento  rozvoj  bude  zároveň  možné  obdařit  přívlastkem
„udržitelný“  a  zda  bude  vycházet  a  respektovat  mimo  jiné krajinnoekologické
předpoklady. 

Za vedoucí faktor (kromě limitů plynoucích z ochrany přírody a krajiny),
určující  rozvoj  zvoleného území s největší  vahou,  označíme  reliéf,  nadmořskou
výšku a svažitost. Modely reliéfu ukazují,  že území je poměrně členité, s místy,
které  jsou  svojí  sklonitostí  extrémní  –  Telnicko  (jihozápadní  část)  se  zimním
lyžařským areálem,  Tisá,  Rájec,  Ostrov  u Tisé  (severovýchodní  část)  se  skalní
hradbou pískovcových věží (vysokých až 70 metrů).  

Implementací  vstupních  primárních  dat  doc.  Bičíka  (UK Praha)  o
využití  území  a  s pomocí  dat  CORINE  (Land  Cover)  byla  sestavena
integrovaná  vrstva  antropogenního  působení,  která  byla  posléze  opět
v Arc  View  8.  1  (konkrétně  v  Arc  Mapu),  a  jeho  nadstavbě  Spatial
Analystu, naložena na digitální model terénu. 

Závěr
Krajinnoekologické  plánování  realizované  s pomocí  DMK se  může

stát  relevantním efektivním nástrojem pro  decizní  sféru  a její  erudovaná
územní rozhodnutí. Implementaci DMK do LANDEP a dalších podobných
metodik,  či  lépe do  metodik z LANDEP vycházejících  (EÚK, ÚSES,  KEP
apod.),  umožňují  obdobné  principy,  na  nichž  jsou  oba  postupy  (DMK i
LANDEP)  založeny.  Zkoumají  krajinu  pod  zorným  úhlem  holismu,
komplexnosti  a  integrace  sociogeografických  (humánních)  a
fyzickogeografických  prvků,  složek  a jevů mezi  nimi,  čímž se  snaží  (přes
určitou  nevyhnutnou  míru  generalizace)  proniknout  ke  krajině  takové,
jaká  vskutku  je.  „Připojíme-li“  k takovým  výzkumům  ještě  myšlenku
trvale  udržitelného  rozvoje,  pak  nás  tato  cesta  může  směrovat
k optimálnímu (vhodnému) využití krajinného potenciálu.
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LANDEP WITH USING A DIGITAL MODEL OF A LANDSCAPE

Resume
Landscape-ecological planning realized with the help of DMK is able to be

relevant and effective instrument for decision-making sphere and her reasonable
territorial decisions. Implementation of DMK to the LANDEP and to other similar
methodics, or better to the methodics from LANDEP outgoing (EUK, USES, KEP
etc.), make possible analogical principles, on which are both progress (DMK and
LANDEP) based. They investigate a landscape from the holism, complexity and
integration  socio-geographical  (human)  and  physico-geographical  elements,
components and effects between them point of view, whereby try (over definite
unweighted peace of generalization) get in to landscape of such, what really is.

späť na obsah
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VZŤAH POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VOD AKO ZÁKLADNÝ
PREDPOKLAD PRE HODNOTENIE HYDROEKOLOGICKÝCH

LIMITOV  V POVODÍ  BODVY

Barabas Dušan

Abstract: Evaluation river basins on last year go out from delimitation minimal
discharge volume. This value, which is basis for to hydrologic calculation  at the
suggest  style  exploitation  catchment  area  not  think  ecological  limitst  to  the
catchment  area.  On  the  last  period  is  attempt  give  into  balance  intensity
exploitation catchment area and potential catchment area.  This method optimum
exploitation catchment area was term how method hydroecolimits. On the report I
´m  describe  parameter  which,  is  necessary  reflect  for  to  determination
hydroecolimits on the conditions  catchment area Bodva river.

Keywords: hydroecologically limits, discharge volume, ground, water level

Úvod
Exploatácia  vodných  zdrojov,  úprava  korýt,  intenzifikácia

poľnohospodárstva (rozorávanie medzi) a intenzívna ťažba dreva mali za následok
zmeny  v hydrologickom  režime  tokov.  Všetky  tieto  negatívne  vplyvy  boli
umocnené technickým prístupom k riešeniu stanovenia potenciálu vodných tokov.
Pri  návrhoch  technického  riešenia  sa  uvažovalo  s technicky  odvodenými
parametrami minimálneho bilančného prietoku (MQ), ktorého hodnota je závislá
od  hodnôt  minimálnych prietokov.   Pri  výpočte  tejto  hodnoty sa  vychádzalo  z
 hydrologických parametrov: 
            -      z čiary prekročenia mesačných prietokov, 

- z minimálnych prietokov s pravdepodobnosťou výskytu  
       raz   za 100 rokov,
- z prietokov dosiahnutých alebo prekročených 364 dní v  

roku,
- z prietokov dosiahnutých alebo prekročených 355 dní v roku.
Všetky spomínané parametre sú len štatisticky odvodenou hodnotou,

ktorá  zabúda  na  špecifiká  jednotlivých  povodí  a na  nadstavbu  nad
abiotickou  zložkou  krajiny  (V.  Macura  a kol.,  2002).  Štúdia  spracovaná
na  Katedre  vodného  hospodárstva  krajiny,  Stavebnej  fakulty  Slovenskej
technickej univerzita v Bratislave s názvom „Revízia prístupov k  riešeniu
hydroekologických  limitov  na  Slovensku“  podáva  analýzu  prístupov
k danej  problematike  vo  svete  a hľadá  nové  možnosti  hodnotenia  tzv.
hydroekologických limitov.  Tento prístup je veľkým pokrokom v nazeraní
na  optimalizáciu  využívania  vodných  zdrojov.  Je  však  potrebne
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poznamenať,  že  vodný  tok  spolu  s celým  povodím  vytvára  jednotný
systém, ktorý je potrebne riešiť ako celok. Nie je možné zamerať sa len na
samotný  tok  a jeho  hydrologické  parametre,  prípadne  riešiť  problém
vodnej  fauny  a maximálne  ešte  venovať  pozornosť  časti  povodia  na
riečnej nive.

Myslím si, že v prípade tokov v relatívne prírodnom stave, ktoré nie
sú   ovplyvnené   technickým dielom je  nutné  ako  ďalší  faktor  uvažovať
hladinu podzemnej vody a jej vzťah s povrchovými vodami.   

Výsledky
Na príklade povodia Bodvy po profil Medzev budem dokumentovať

dôležitosť   jedného  z ďalších  možných  faktorov,  s  ktorým  je  nutné
uvažovať  pri  odvodení  hydroekologických  limitov.  Ide  o časť  povodia,
ktoré  je  na  kryštaliniku.  Vďaka  vlastnostiam  podložia   je  v tejto  časti
povodia veľmi dobre rozvinutá riečna sieť bez extrémnych anomálií. Niva
je úzka a nivné sedimenty dosahujú hrúbku len niekoľko metrov. Povodie
je  prevážne zalesnené s priemernou lesnatosťou cca 80 %. Morfometrické
pomery  územia  neumožnili  rozvoj  intenzívnej  poľnohospodárskej
produkcie. 

Táto  charakteristika  povodia  nám  do  určitej  miery  definuje
i hydrologickú  charakteristiku  tejto  časti  povodia.  Pôjde  tu  o   rýchly
povrchový  odtok  vody  po  malo  priepustnom  podloží  s puklinovou
priepustnosťou,  s malou  špecifickou výdatnosťou vrtov  (hydrogeologická
charakteristika)  a  s malou  akumulačnou  schopnosťou  riečnej  nivy.
Z obrázku  č.  1.  vyplýva,  že  existuje  výrazná  závislosť  medzi  HPV
a prietokom.  Priemerné  denné  hodnoty  prietokov  v profile  Medzev,  ako
i nadmorské  výšky  hladiny  podzemnej  vody  (HPV)  majú  identický
priebeh.  Odlišnosti  môžeme  pozorovať  len  v trende,  ktorý  zodpovedá
zrážkovému  charakteru   hodnoteného  obdobia,  ktoré  bolo  zrážkovo
podnormálne  (580  mm,  normál  725  mm).   Pri  hodnotení  vzájomného
vzťahu  prietokov  a HPV  (obrázok  č.  2)  vidíme  jasnú  závislosť  medzi
prietokmi a HPV.  HPV kolíše v rozmedzi cca 2,5 m, pričom  nárast HPV
pozorujeme  až  pri  nízkych  hodnotách  prietokov  cca  0,5  m3s-1.  Zároveň
môžeme  pozorovať  v malej  miere  pokles  HPV  s nárastom,  prípadne
stagnáciou prietokov. Tento charakter závislosti je spôsobený  drénovanim
podzemnej  vody.  Zrejme  tu  je  rozhranie,  ktoré  rozhoduje  o hodnote
prietoku,  ktorý  by  mal  byť  zachovaný,  aby  sa  zachovali  všetky  funkcie
povodia.  Je  pravdepodobné,  že  vysoké  prietoky  môžu  zvýšiť  HPV,
prípadne môže dôjsť k vybrežovaniu toku, čo je prirodzený stav, na ktorý
reaguje nielen vodná fauna a flóra, ale i fauna a flóra na nive. Zvyšná časť
povodia  je  ovplyvnená  v menšej   miere,  tu  je  dôležitý  skôr  vlahový
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deficit,  prípadne prebytok v jednotlivých rokoch. Rozhodujúce sú tu teda
zrážky. 

Na obrázku č.  3.  sú kumulatívne čiary prietokov k profilu  Medzev
a HPV v objekte 1092. Z priebehu čiar môžeme pozorovať, že v prvej fáze
majú  obe  čiary  veľmi  podobný  priebeh  v bode,  ktorý  zodpovedá  koncu
marca.  Kumulatívna  čiara  prietokov  vykazuje  výraznú  odchýlku,  ktorá
zodpovedá  obdobiu  topenia  zimných  kumulovaných  zrážok.  V ďalšom
priebehu pozorujeme postupné splošťovanie kumulatívnej  čiary prietokov
až  dochádza  v bode,  ktorý  zodpovedá  koncu  októbra  k jej  prekríženiu
s kumulatívnou  čiarou  HPV.  Tento  rozdiel  v priebehu  obidvoch  čiar
dokumentuje, že v tejto časti povodia Bodvy existuje prebytok vody, ktorý
môžeme  hospodársky  využiť.  Je  však  potrebné  poznamenať,  že  ide
o prebytok, v ktorom nie je zohľadnená evapotranspirácia. Pri zohľadnení
i tohto parametra sa prebytok vlahy zredukuje na niekoľko mm. 

Popisaná závislosť samozrejme nie je univerzálna, je špecifická pre
túto  časť  povodia.  Je  možné  predpokladať,   že  v povodiach,  v ktorých
niva  zaberá  vyššie  percento  plôch  z celkovej  plochy  povodia,  prípadne
v podmienkach  s iným  geologickým  podložím  bude  potrebne  pre
odvodenie  hodnoty  minimálneho  bilančného  prietoku  uvažovať  ďalší
parameter.

Záver
V hodnotenej  časti  povodia  Bodvy,  vzhľadom  k malému  významu

nivných sedimentov pre  akumuláciu  vody v povodí  je  odvodenie  MQ pri
zohľadnení  parametrov,  dôležitých  pre  migráciu  a život  fauny  a flóry,
postačujúci.  Nie je  však postačujúci  pri  hodnotení  celých povodí.  Zmena
parametrov  hydrologického  režimu  v koncovom  povodí  sa  nutne  musí
odraziť  i v zmene hydrologických parametrov v nižších častiach  povodia.
Preto pri návrhoch hodnoty parametra MQ je potrebné okrem technických
parametrov zobrať do úvahy:

- vzťah HPV a prietokov,
- hydrogeologické pomery,
- vlahový deficit respektíve prebytok vody.    

Dôvodom  je  fakt,  že  MQ  neznamená  i optimálny  prietok  z hľadiska
zachovania všetkých funkcii toku pri  možnosti dlhodobého exploatovania
vodných zdrojov.

RELATION SURFACE WATER AND GROUND WATER HOW BASIS
CONDITION FOR TO EVALUATION HYDROECOLOGICALLY LIMITS

ON THE CATCHMENT AREA BODVA RIVER.
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Resume
On the upper part the catchment area Bodva river they  have wold sediments

low thickness. The water is  accumulate small measure. Change ground water level
are similar change discharge volume. Value minimal discharge volume is fit for to
determination  potential catchment area. From point of view all  catchment area
Bodva river is necessary take into reasoning relation ground water and  discharge
volume, hydrogeological conditions and moisture surfeit.
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Obr. 1: Development HPV (1092) and discharge volume on the profile  
             Medzev in hydrological year 2000.
Obr. 2 : Relation between altitude ground water level (1092) and discharge  
             volume on the profile Medzev in hydrological year 2000.
Obr. 3 : Cumulative line discharge volume and HPV. 
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Obr. č.1: Priebeh HPV (1092) a prietoku v profile Medzev  
za  hydrologický rok 2000
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Obr. č. 3: Kumulatívne čiary prietokov a HPV 
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VYBRANÉ METÓDY EKONOMICKÉHO HODNOTENIA KRAJINY NA
PRÍKLADE POVODIA POTOKA PARÍŽ

Petrovič, F., Bezák, P.

Abstract: We need to emphasise, that paper is oriented on the brief description of
some possible  conventional  market  approaches  for  evaluation of  the  landscape.
Mentioned  numbers  of  benefits  or  losses  should  be  understood  rather
metaphorically  than  verbatim image of  situation,  light  economical  view on  the
landscape represents aim of the paper. 

Keywords: landscape, wetlands, economical valuation, benefit, loss

Úvod
Mokrade  sa  vo  všeobecnosti  považujú  za  najviac  zraniteľné  ekosystémy

krajiny. V poslednom období, ktoré je charakterizované ich neustálym úbytkom, sa
ich ochrane venuje značná pozornosť. 

Ústav krajinnej ekológie SAV bol spoluriešiteľom 5. Rámcového programu
EÚ  EVALUWET,  ktorého  jedným  z hlavných  cieľov  je  rozpracovanie
socioekonomických metód  hodnotenia  mokraďných ekosystémov,  založenom na
ekonomickom ohodnotení funkčných úžitkov jednotlivých mokradí a zhodnotení
environmentálnych problémov súvisiacich s nevhodným využívaním mokradí a ich
povodí  (IZAKOVIČOVÁ,  BEZÁK,  PETROVIČ  2003;  RYBANIČ,  ŠEFFER,
ČIERNA,  1999). Cieľom  príspevku  je  prezentovať  niektoré  vhodné  metódy
použiteľné  pre  ekonomické  hodnotenie  takýchto  oblastí  (BURGESS  ET  ALL.
2002, BEZÁK, PETROVIČ, 2004).

Poloha
Skúmané  povodie  potoka  Paríž,  ako  relatívne  homogénny  geosystém

môžeme  považovať  za  špecifický  prípad  prírodno-sídelného  regiónu
v poľnohospodársky intenzívne  využívanej  krajine  s pomerne  vysokým stupňom
zaťaženia životného prostredia. (GAJDOŠ A KOL. 2002).

Povodie potoka Paríž  sa rozprestiera v južnej  časti Hronskej pahorkatiny,
ktorá  v zmysle  regionálneho  geomorfologického  členenia  MAZÚR,  LUKNIŠ
(1978) patrí do celku Podunajskej pahorkatiny v rámci oblasti Podunajskej nížiny.
Potok Paríž so svojou zbernou oblasťou patrí k systému paralelných povodí, ktoré
reflektujú  morfotektonický  vývoj  územia  a vytvárajú  pravostranne  vyvinutú
asymetrickú časť povodia Hrona v jeho dolnom úseku pred ústím do Dunaja. 

Výskum typu náklady-zisk (Cost-benefit analysis) 

49



Ekonomické hodnotenie určitej  ľudskej  aktivity formou analýzy náklady-
zisk  patrí  k najrozšírenejším  javom  či  merítkom  pre  súčasť  komplexného
hodnotenia  jednotlivých  funkcií  v krajine.  Stanovením  nákladom  nutných  na
existenciu  danej  funkcie  a vypočítaním  reálneho  či  potenciálneho  zisku  možno
prispieť  ku komplexnému hodnoteniu vhodnosti  alebo nevhodnosti  tejto  funkcie
v krajine. 

V našom prípade hodnotíme ťažbu trstiny v území povodia  potoka Paríž,
špeciálne v jeho časti – Ramsarskej lokalite NPR Parížske močiare, ktoré je typické
pre značné rozšírenie trste obyčajnej. Firma NADEX s.r.o Nová Vieska túto trstinu
nielen kosí, ale i spracúva a jej výrobky sa predávajú. Toto kosenie sa uskutočňuje
každoročne (každú zimu) žacou lištou na saniach zhruba na 20 % plochy NPR,
zvyšné územie je väčšinou kosené príležitostne (každé 2-3 roky) a niektoré plochy
zostávajú nekosené.

Ekonomické hodnotenie typu náklady-zisk sme aplikovali na proces kosenia
trstiny v NPR Parížske močiare. Nevyhnutné vstupné dáta sú prezentované v tab. č.
1, zachytávajúc biomasu stoniek i listov v kosených i nekosených častiach územia.
Následne je v tab. č. 2 vypočítaný hrubý zisk, ktorý berie do úvahy iba celkovú
biomasu  stoniek,  ktorá  je  využiteľná  v spracovaní  i predaji,  spolu  s aktuálnou
cenou trhovej  ceny trstinových stoniek (8 SK/kg). Zistené náklady sú vyjadrené
v ďalšom riadku,  potrebné  pre  kalkuláciu čistého zisku z predaja.  Musíme však
pripomenúť,  že  vyjadrená  kalkulácia  tvorí  iba  odhad,  založený  na  hrubých
odhadoch  jednotlivých  plôch  trstiny,  v tomto  prípade  berúc  do  úvahy  iba
pravidelné  kosené  časti  a príležitostne  kosené časti  vyjadrené  v pomere  za  rok.
Podobne  je  spracovaná  kalkulácia  potenciálneho  zisku celej  plochy NPR,  teda
zahrňujúc i v súčasnosti nekosené časti a zvýšené náklady na prevádzku (tab. č. 2).

Cena možného využitia (Opportunity cost)
Výskumy tohto typu počítajú so vznikom novej funkcie v krajine, respektíve

zo zmenou využitia krajiny a následne vznikom nových funkcií a zánikom starých
funkcií. Na základe týchto zmien sa môžu vyhodnocovať výhody/nevýhody, teda
v ekonomickom merítku cenové príjmy/straty, spojené so vznikom novej funkcie. 

Z tohto hľadiska možno opísať i ekonomický profit ťažby trstiny v lokalite
NPR Parížske močiare, opísaný vyššie v analýze typu náklady-zisk. Ťažba trstiny
v tejto  oblasti  v dávnej  i nedávnej  minulosti  prakticky  neexistovala.  Zmena
krajinnej štruktúry bola veľmi badateľná, ak zoberieme do úvahy obdobie od konca
18.storočia  alebo  začiatok  19.  storočia  po  súčasné  obdobie.  Otvorená  vodná
hladina  sa  rapídne  zmenšila  a v súčasnosti  tvorí  iba  malé  ostrovčeky.  Na  úkor
otvorenej vodnej hladiny územie zarástlo trsťou obyčajnou, ktorý bolo podmienený
zmenou vodného režimu. Tento fakt podnietil pravidelné kosenie trstiny, ktorá bola
spočiatku  spálená,  avšak  neskôr  vznikom  firmy  Nadex  Nová  Vieska  sa  táto
pokosená  trstina  spracúva  a predáva.  Súčasný  ekonomický  profit  z predaja
produktov trstiny možno považovať za cenu možného využitia krajiny.
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Výskum ohodnotenia turizmu (Travel Cost Method)
Jedným z najčastejšie aplikovaných štúdií hodnotenia turizmu reprezentuje

detailný výskum o výdavkoch návštevníkov (turistov) či domácností, na určenie ich
všetkých nákladov spojených s návštevou sledovaného územia. Týka sa to najmä
rekreačných lokalít (výber dopr. prostriedku, hodnota času a pod.).

V prípade  nášho  výskumu sme  sledovali  rybárstvo,  ako  najrozšírenejšiu
aktivitu v povodí  potoka Paríž.  S niekoľko existujúcich vodných nádrží  v území
sme  analyzovali  dve  najhlavnejšie  (Rúbaň  II,  Svodín),  z hľadiska  ich
plnohodnotného využitia na rybárčenie a dostupnosti dát. Podklady pre hodnotenie
rybárstva  nám  boli  poskytnuté  Okresnou  rybárskou  správou  Slovenského
rybárskeho  zväzu  v  Nových Zámkoch,  v  ktorej  sa  zhromažďujú  informácie  o
úlovkoch z daných nádrží.  Náhodným výberom sme skontrolovali  záznamy 300
rybárov (z celkového počtu 2500 registrovaných v roku 2002). 70 rybárov z 300
lovilo ryby v skúmaných nádržiach Rúbaň II (25 rybárov) a Svodín (45 rybárov).
Záznamy  obsahovali  miesto  bydliska  rybárov,  počet  lovov,  počet  a  druh
vylovených rýb a samozrejme ich váhu.

Pri prepočtoch sme predpokladali, že rybári sa presúvali vlastnými autami,
pričom každý lov znamená návštevu jednej vodnej nádrže. Následne sme vypočítali
kilometrovú vzdialenosť bydliska rybára od vodnej nádrže, s cieľom určiť cestovné
náklady pri predpoklade aktuálnej platnej amortizácie (5,60 SK/1km). Tiež sme si
stanovili priemerné náklady pre rybie kŕmenie pri love (100 SK na každý lov), cenu
poldenného  jedla   (100  SK  na  každý  lov)  a  zároveň  sme  zohľadnili  cenu
rybárskeho lístku potrebného pre lov (2000 SK na rok). Na záver sme získali cenu
1kg ryby vo vodných nádržiach, ktorá zohľadňovala metódy cestovných nákladov v
povodí potoka Paríž. Vypočítané výsledné hodnoty udáva tab. č. 3.

Záver
Záverom treba zdôrazniť že v príspevku sme načrtli  iba niektoré možné

postupy tradičných trhových metód na hodnotenie krajiny. Jednotlivé ekonomické
metódy je  možné  i  kombinovať.  K  ich  aplikácii,  s cieľom vypracovať  plán  či
projekt, však treba pristupovať opatrne, kde detailné a presné informácie o ziskoch,
stratách či nákladoch sú nevyhnutné. Na druhej strane sa však žiada vnímať krajinu
nielen  z ekonomického  pohľadu,  ale  i  z  pohľadu  netrhových  hodnôt,  akou  je
napríklad  zachovanie  prírodného  dedičstva  NPR  Parížske  močiare  pre  budúce
generácie.
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SOME METHODS OF ECONOMICAL VALUATION OF THE
LANDSCAPE 

(CASE STUDY OF THE PARÍŽ CREEK CATCHMENT)

Resume
Paper  introduces  some  economical  valuation  methods  in  considering

landscape  or  landscape  changes.  These  approaches  are  based  just  on monetary
values,  which  are  derived  and  estimated  from  accessible  database  about  the
territory.  Combination  of  several  market  approaches  is  possible  too,  but  its
application in real practice needs to be considered very carefully, where actual and
exact  details  about  benefits,  losses  or  expenses  are  necessary to  involve in  the
process. Presented results significantly put emphasis on existing landscape values
in the territory of Paríž creek catchment, which are valuable also from economical
point of view. Sensitive economical use of the landscape in harmony with nature
protection can be beneficial as for local people, local companies or organisations,
as for visitors or wider society. 
Tab.1: Estimated potential annual profit from reed production in the last years (real
situation)
Tab.2:  Estimated  potential  annual profit  from reed  production in  the  last  years
(potential situation – fully cut)
Tab.3:  Results  of  travel  costs  for  fishery  in  the  water  reservoirs  Rúbaň  II
and Svodín in the year 2002
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Tab.  č.1:  Odhadovaný možný ročný zisk z predaja  trstiny v posledných rokoch
(reálna situácia).

typ plochy /
 typ biomasy 

Celková
biomasa 

Celková
biomasa

listov

Celková
biomasa
stoniek

Plocha

Celková
biomasa v

hodnotenom
území

Celková
biomasa listov
v hodnotenom

území

Celková
biomasa
stoniek v

hodnotenom
území

(g/m2) (g/m2) (g/m2) (m2) (kg) (kg) (kg)
príležitostne

kosená
časť/rok 1026,12 255,05 771,07 410312 421031,40 104650,07 316381,32

pravidelne
kosená časť 1404,80 349,18 1055,62 244183 343028,27 85263,819 257764,45

suma 2431 604 1827 654495 764060 189914 574146
     hrubý zisk 4593166
     náklady 1100000
možný čistý zisk 3493166

Tab. č.2: Odhadovaný možný ročný zisk z predaja trstiny (potenciálna situácia pri
úplnom kosení).

typ plochy /
 typ biomasy 

Celková
biomasa 

Celková
biomasa

listov

Celková
biomasa
stoniek

Plocha

Celková
biomasa v

hodnotenom
území

Celková
biomasa listov
v hodnotenom

území

Celková
biomasa
stoniek v

hodnotenom
území

(g/m2) (g/m2) (g/m2) (m2) (kg) (kg) (kg)
nekosená časť 589,80 146,60 443,20 302725 178547,20 44379,48 134167,72
príležitostne

kosená
časť/rok 2052,25 510,1 1542,15 820624 1684125,60 418600,30 1265525,30

pravidelne
kosená časť 1404,80 349,18 1055,62 244183 343028,27 85263,81 257764,45

suma 4047 1006 3041 1367532 2205701 548244 1657457
     hrubý zisk 13259660
     náklady 2 050 000
možný čistý zisk 11209660

Tab.  č.3:  Výsledné  hodnoty  cestovných  nákladov  na  rybárstvo  vo  vodných
nádržiach Rúbaň II a Svodín v roku 2002.

výsledky lovov/vodná nádrž
Rúbaň II 

(25 rybárov)
Svodín 

(45 rybárov)
celkové náklady (SK) 130 923 437 033
počet výjazdov rybárov 250 1028
počet vylovených rýb 120 603
hmotnosť vylovených rýb (v kg) 168,5 889,4
priem. váha ryby pri každom love 0,67 0,86
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priem. cena nákladov (v SK) za 1 kg ulovených
rýb 777 491
priem. vzdialenosť z bydliska rybára (v km) 16,4 17,5
najväčšia vzdialenosť z bydliska rybára (v km) 42 54

najčastejšie bydlisko rybára a jeho vzdialenosť (v
km)

Nové Zámky (vzd.=27km,
počet rybárov=9)

Nové Zámky
(vzd.=37km, počet

rybárov=12)

Mgr. František Petrovič, Mgr. Peter Bezák, PhD. 
Ústav Krajinnej Ekológie SAV, pobočka Nitra
Akademická 2, P.O.BOX 23/B, 949 01 Nitra
frantisek.petrovic@savba.sk, peter.bezak@savba.sk
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54



SPÁLENISKO POD SLAVKOVSKÝM ŠTÍTOM - ZMENY KRAJINNEJ
ŠTRUKTÚRY V ROKOCH 1949-2003 S VYUŽITÍM VÝSLEDKOVDPZ A

GIS

Martin Boltižiar

Abstract: The  paper  is  focused  on  mapping,  analyse  and  evaluation  of  the
landscape  structure  changes  in  high-mountain environment  within 50  year  time
period,  on  example  locality  “Spalenisko”.  For  this  purpose  a  set  of  aerial
photographs scanning the study area, namely from the year 1949 and 2003, was
used and processed by GIS tools (software ArcView 3.1,  ERDAS Imagine 8.4).
The  obtained  information  was  interpreted  as  seen  on  maps,  photographs  and
graphs. “Spálenisko” locality spreads on the south slopes of Slavkovký peak in the
cental part of Vysoké Tatry Mts. belonging to the Tatra National Park. During the
days of July 25th-29th 1928, an upper timberline and adjacent dwarf pine belt were
burned  down  in  a  huge  fire.  Approximatelly  60  ha  of  stands  were  burned..
Reforesting of the „Spálenisko“ cost a lot of  financial expences. The foresting was
realised annually till 1980. Nowadays, natural and artificial forest reconstruction
gradually comes to its final stage. 
Map and statistical evaluation documents a noticable increase of dwarf pine stands
and decrease of disturbed areals and debris cover. Generally, ecological stability of
the landscape system increased and also destructive processes were reduced.

Keyword: changes of landscape structure, aerial photographs, GIS, Tatra Mts. 

Úvod
Súčasný  rozvoj  v oblasti  geoinformačných  technológií,  ktorých

súčasťou  sú  diaľkový  prieskum  zeme  (DPZ)  a geografické  informačné
systémy  (GIS),  predstavujú  jedny  z najprogresívnejších  možností
mapovania  krajinnej  štruktúry  a jej  zmien  v rôznych  mierkach,  od
globálnych  až  po  lokálne  (FERANEC et  al.  1997).  Jeho  konkrétnym
prejavom je  mapovanie  a  multitemporálna  analýza,  aplikovaná  v prácach
rôznej  mierky  a orientácie  (BOLTIŽIAR,  2003,  ČERŇANSKÝ,  KOŽUCH,  2000,
FALŤAN,  2000,  FERANEC,  OŤAHEĽ,  2001,  FERANEC,  OŤAHEĽ,  CEBECAUER,  2004,
FERANEC et al. 1996, 1997,  LIPSKÝ,  1995, OLAH,  2003,   OŤAHEĽ et al. 2003,
PETROVIČ, 2004, STANKOVÁ, 2002).

Najmarkantnejšie  zmeny  krajinnej  štruktúry  sú  pozorovateľne  najmä
v najintenzívnejšie  využívaných  častiach  nížin  Slovenska,  no  nielen  tam.
K zmenám dochádza aj  v takých typoch krajiny, kde v dôsledku historického ale
sčasti  i súčasného  antropogénneho  impaktu,  prípadne  vplyvom rôzych  katastrof
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(lavíny,  sutinové  prúdy,  požiare  a  i.)  pozorujeme  výraznejšiu  intenzitu  zmien
jednotlivých  prvkov  krajinnej  štruktúry.  K takémuto  typu  krajiny  zaraďujeme
i vysokohorskú  krajinu  Tatier,  kde  prostredie  nad  hornou  hranicou  lesa  bolo
v minulosti  jednak  hospodársky  využívané  a taktiež  tu  dochádzalo  vplyvom
človeka k vzniku viacerých požiarov.  Tieto  vznikali  najmä z dôvodu získavania
nových trávnatých plôch pre vysokohorské salašníctvo, ale i vplyvom úmyselného
podpaľačstva  a pod.).  V Tatrách  je  niekoľko  spálenísk, k najväčším  patrí
i spálenisko  pod  Slavkovským štítom,  ktoré  sa  stalo  objektom nášho  výskumu.
Lokalita “Spálenisko”  sa  nachádza  na  južnom  zlomovom,  periglaciálnym
hranáčovým  pokryvom  pokrytom  svahu  Slavkovkého  štítu  v centrálnej  časti
Vysokých Tatier, ktorá je súčasťou Tatranského národného parku. 

Krajinná štruktúra (KŠ - v chápaní druhotnej krajinnej štruktúry) je
tvorená  krajinnými  prvkami  -  základnými  priestorovými  a zároveň
i mapovacími  jednotkami.  V zmysle  metodiky  krajinného  plánovania  -
LANDEP (RUŽIČKA,  MIKLÓS, 1982) sa prvky vyčleňujú na základe spôsobu
využitia  zeme  a v prípade  vysokohorskej  krajiny  najmä  na  základe
charakteristickej  fyziognómie.  Ak  uvažujeme  o analógii  KŠ  s krajinnou
pokrývkou,  tak  okrem  fyziognomického  je  významný  aj  viditeľný
morfoštruktúrny (obsahový) znak či biofyzikálna podstata.

 V predloženom  príspevku  podávame výsledky  mapovania  a hodnotenia
zmien krajinnej štruktúry vysokohorskej krajiny na vybranej lokalite „Spálenisko
pod Slavkovským štítom“. Cieľom bolo zmapovať a zhodnotiť historický a súčasný
stav  krajinných  prvkov  na  tomto  území  ako  príklad  narušenej  krajiny  náhlou
živelnou pohromou - požiarom v r.  1928  a s ním spojenými zmenami krajinnej
štruktúry  a  to  využitím  multitemporálnej  analýzy.  Na  interpretáciu  zmien
(dynamiky) KŠ sa využili letecké meračské snímky z dvoch časových horizontov
(1949, 2003). 

Metodika práce
Pozostávala z viacerých etáp. Prípravná etapa zahŕňala získanie a štúdium

leteckých  snímok  a taktiež  predbežnú  rekognoskáciu  terénu.  Tvorba  samotných
veľkomierkových  tematických  máp  krajinnej  štruktúry  predmetného  územia  sa
realizovala  v počítačovom  prostredí  software  ArcView  GIS  3.1  a  zahŕňala
nasledovné operácie:
 prípravu  leteckých  snímok  a  ortorektifikáciu  snímky  z r.  1949  v module

Orthobase programu ERDAS Imagine 8.4, 
 identifikáciu  jednotlivých  tried  krajinnej  štruktúry  pomocou  analógovej

(vizuálnej) interpretácie leteckých snímok (obr.1, 2),
 digitalizáciu priestorových údajov metódou „on screen“ - tvorba vektorových

tematických máp krajinnej štruktúry (1:1 500) z. r. 1949 a 2003. 
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 tvorbu  flexibilného  databázového  systému,  v ktorom  sú  uložené  všetky
relevantné  informácie  a  ktorý  umožní  realizovať  všetky  ďalšie  potrebné
operácie, 

 vyhodnotenie zmien krajinnej  štruktúry metódou naloženia máp  („overlay“)
porovnaním  vektorizovaných  tematických  máp  z jednotlivých  časových
horizontov – tvorba prechodovej mapy s lokalizáciou typov zmien, 

 tvorba databázy zmien jednotlivých tried krajinnej štruktúry (1949-2003) a jej
štatistická (numerická a grafická)  analýza,

 kartografické znázornenie informačných vrstiev v analógovej forme výstupu –
tematických máp KŠ z r.  1949 a 2003 a prechodovej mapy, ktorá zachytáva
typy zmien. 

Vojenský  topografický  ústav  nám  historickú  leteckú  snímku  dodal
naskenovanú  v rozlíšení  1200  dpi  na  CD  nosiči.  Tá  bola  ortorektifikovaná  do
požadovanej katrografickej projekcie S-JTSK za pomoci identických vlicovacích
bodov, ktorých polohu bolo možné určiť ako na snímke, tak aj na ortosnímke z r.
2003,  ktorá  už  mala  príslušnú  kartografickú  projekciu.  Pomocou modulu
„Orthobase“ programu ERDAS IMAGINE 8.4 bolo metódou afinnej transformácie
„image-to-image“ nájdených  32  identických  vlícovacích  bodov  (ground  control
points  -  GCPs)  pre  každú snímku.  Použitý  bol  aj  pomerne  presný a  podrobný
digitálny model terénu (DTM) v gridovom formáte. Dosiahnutá stredná kvadratická
chyba (RMS - Root Mean Sqare) po triangulácii dosiahla hodnotu 0,52 čím sa stala
akceptovateľnou.  Pre  prevzorkovanie  bola  použitá  metóda  najbližšieho  suseda
a následne bilineárna interpolácia. (obr. 1). 

Zatiaľ  posledné  snímkovanie  územia  Tatier  v  r.  2003  realizovala  firma
EUROSENSE s.r.o. Bratislava. Výsledkom sú vertikálne letecké snímky s vysokým
rozlíšením,  ktoré  ortorektifikovala  spomínaná  firma  a previedla  do  štandardnej
projekcie topografických máp súradnicového systému S-JTSK v klade 1:5000 (obr.
2).

Analógovou  (vizuálnou)  interpretáciou  snímok  boli  identifikované
jednotlivé  homogénne triedy –  vzorky (patterny)  KŠ.  Najmenšia  identifikovaná
plocha  má rozlohu cca  5  m2.  Digitalizácia  priestorových údajov –  jednotlivých
prvkov KS bola realizovaná manuálne metódou „on screen“ a prebiehala v mierke
1:1000 až 1:1500, keďže letecké snímky z oboch časových horizontov poskytujú
veľmi  vysoké  rozlíšenie  a tým  i dobrú  čitateľnosť.  Výsledné  vektorové  mapy
krajinnej  štruktúry  sú  v  mierke  1:1500  bez  akejkoľvek  generalizácie,  pričom
čitateľnosť zostáva zachovaná.
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Obr. 1  Ortofotosnímka Spáleniska pod Slavkovským štítom z r. 1949. ©VTOPÚ

Obr.  2   Ortofotosnímka  Spáleniska  pod  Slavkovským  štítom  z r.  2003.
©EUROSENSE
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Krajinné prvky skúmaného územia sme zaradili do 5. tried:  kosodrevinové
porasty,  bylinno-trávne  porasty,  lesné  porasty,  sutinový  pokryv,  deštruované
areály.  Obsahová charakteristika väčšiny tried je  zrejmá,  preto sa jej  nebudeme
detailnejšie venovať. Upozorníme len na triedu deštruované plochy, pod ktorými
rozumieme fyziognomicky nápadné areály (ako v teréne tak aj na panchromatickej
či farebnej snímke), ktoré sa aj morfoštruktúrne (obsahovo) líšia od ostatných tried
najmä  rozdielom  zloženia.  V zmysle  prác  MIDRIAKA (1983)  sa  prevažne  jedná
o odkrytý  pôdnozvetralinový  plášť  postihnutý  rôznymi  typmi  deštrukcie,  ktoré
vznikli  jednak  antropozoogénnymi  vplyvmi  a jednak  intenzívnou  činnosťou
prírodných  geomorfologických  procesov  operujúcich  v extrémnom  prostredí
vysokohorskej krajiny Tatier (lavíny, úšusty, eolická, nivačná, fluviálna erózia a i.).

Hodnotenie  zmien  krajinnej  štruktúry  prebiehalo  metódou  naloženia
tematických  máp  („overlay“) z jednotlivých  časových  horizontov  na  základe
analýzy a porovnania zmien rozlohy areálov (v ha a %) jednotlivých tried KŠ ako
aj  analýzou  mapy  zobrazujúcou lokalizáciu  jednotlivých  zmien.  Výsledky  sú
prezentované okrem mapovej aj  v štatistickej podobe (numerickej i grafickej) so
stručným  zhodnotením  vývoja  krajiny  v kontexte  spoločensko-historických
a prírodných, resp. prirodzených zmien.

Krajinná štruktúra do r. 1949
V dňoch 25-29.7.1928 horná hranica lesa a priľahlý stupeň kosodreviny na

južnom  svahu  Slavkovského  štítu  v oblasti  Kozieho  (Čertovho)  žľabu  od
turistického chodníka – Tatranskej  magistrály približne do výšky 1800 m n. m.
padli  za  obeť  živelnej  pohrome  -  obrovskému  požiaru,  ktorý  bol  zapríčinený
ľudskou neopatrnosťou (príčina sa dodnes nevyšetrila). Zhorelo pritom vyše 60 ha
porastov.  Lesnícky  sa  eviduje  bývalé  spálenisko  na  rozlohe  len  42,5  ha,  lebo
nezahŕňa  celé;  jeho  skutočný  horný  okraj  totiž  neprebieha  v priamke,  ako  to
znázorňuje lesnícka porastová mapa. Nami vyčlenené územie má rozlohu 66 ha.

Podľa niektorých prameňov trval požiar 2 dni a 2 noci, podľa iného 4 dni.
Keď sa už zdalo,  že nadpovrchový požiar  stromov a kosodreviny bol zahasený,
pôsobením vetra znovu prepukol povrchový požiar, a to v ťažko prístupnom teréne
s rozsiahlymi  balvanitými  periglaciálnymi  sutinami.  Ďalej  uvedené  historické
informácie,  najmä  o zalesňovaní,  sme  čerpali  z prác  SOMORU (1993)  ako  aj   z
konzultácií s výskumnými pracovníkmi TANAPu.

Hornú hranicu lesa tvoril smrekovcový les, ktorý viacerí botanici považujú
za relikt z doby subboreálnej. Jednotlivé smrekovce (Larix decidua) boli vtrúsené
v najvyššej  zóne  smrekového  lesa,  nad  1530  m n.  m.  sa  začínal  voľný  zápoj
smrekovcového lesa a pribúdal podrast kosodreviny (Pinus mugo), ktorý siahal až
do výšky 1600 m n. m. Od výšky 1600-1630 m n. m. boli strmovité smrekovce ešte
roztúsené  s jednotlivými  limbami  (Pinus  cembra),  nad  1630  m  n.  m.  rástli
v kosodrevine  jednotlivo  limby  a smrekové  zákrpky.  Vyššie  rástla  už  len
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kosodrevinové  porasty,  prerušované  periglaciálnymi  sutinovými  pokryvmi  či
eróznymi ryhami po deštrukčných účinkoch murových prúdov, úšustov či lavín. 

Podľa leteckej snímky z r. 1949 (obr. 1) sa krajinná štruktúra Spáleniska od
požiaru  podstatnejšie  vôbec  nezmenila,  kedže  zalesňovanie  začalo  až  v 50-tych
rokoch 20. storočia a sukcesia tiež výraznejšie nepokročila, najmä so zreteľom na
nezvetraný  povrch  periglaciálnych  hranáčových  blokov  a sčasti  odplavenia
plytkých pôdnych horizontov vplyvom pôsobenia gravitačných procesov (kĺzanie
sute, eróziea , lavín, murových prúdov). 

Rekonštruovať KŠ pred požiarom, t.j. pred r. 1928, možno podľa dobových
malieb, najmä z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktoré zachytávajú J svah. Ten
bol  takmer  úplne  pokrytý  kosodrevinou  s  ostrovčekmi  nezvetraných
hrubobalvanistých sutín. Žľaby zbiehajúce zo Slavkovského štítu boli obnažené, so
široko vymletými eróznymi murovými ryhami zasahujúcimi hlboko do pásma lesa.
Vznikli  vplyvom  veľkého  odnosu  sutinového  materálu  počas  zatiaľ  najväčšej
povodňovej situácie v Tatrách dňa 26.8.1813, kedy boli obrovské balvany splavené
až ku Starému Smokovcu.

Pri vizuálnej a následne štatistickej analýzy nami vtvorenej tematickej mapy
z r. 1949 sme dospeli k naslednovým zisteniam a poznatkom. Z hľadiska rozlohy
jednotlivých tried najväčší podiel dosahovali bylinno-trávne porasty  (49 %), čo je
takmer  polovica  zo  študovaného  územia.  Po  vypálení  ostali  zachované  ich
koreňové  systémy  a obsadili  postupne  tiež  plochy  zhorených  kosodrevinových
porastov. Tieto zaberali rozlohu len 10 ha, čo predstavuje 16 % územia. Zachovali
sa len v okrajových častiach vypáleného územia, ktorých sa požiar nedotkol. Na
samotnom spálenisku sa zachovalo roztrúsene len niekoľko jedincov. Periglaciálny
sutinový pokrov zaberal 29 %, lesné porasty v oblasti hornej hranice lesa okolo 5
%.  Požiar  sa  tiež  nepriamo  podpísal  a inicioval  následný  vznik  deštruovaných
areálov,  ktorých  genéza  je  spätá  s viacerými,  najmä  gravitačnými
geomorfologickými procesmi (kĺzanie sute, úšusty a i.). Zaberali plochu takmer 1
ha, čo predstavuje asi 1 % územia.

Zmeny krajinnej štruktúry 1949-2003
Zalesňovanie Spáleniska si vyžiadalo veľké finančné náklady. Zalesňovalo

sa  od  50-tych rokov  (od  r.  1954)  každoročne  viacerými druhmi drevín  (Picea
abies,  Larix  decidua,  Pinus mugo,  Sorbus aucuparia,  Betula pendula) až do r.
1980 a po desaťročnej prestávke ešte tri roky (1990-92) limbou  (Pinus cembra).
Podľa záznamu Správy TANAPu sa napr.  na Spálenisku od r. 1954 vysadili  na
ploche  asi  25  hektátov  sadenice  týchto  druhov  drevín:  2000  smrekov,  8200
smrekovcov,  45  600  kosodreviny,  11  700  jarabiny,  12  000  brezy,  3000  limby
a vysialo sa 200 kg jarabiny. Plošné straty sa uvádzajú vo výške 2,6 ha čo je 12 %.
Pomerne  dôkladná  inventarizácia  zalesňovania  vykonaná  v r.  1964  na  študijné
účely pomocou početných, rovnomerne rozložených kruhových pokusných plôch,
však veľmi výrazne ukázala obrovské straty. Z výsadieb a výsevov do r. 1960 by tu
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mali rást tisícky drevín. Žiaľ tvrdý prirodzený výber dovolil ujať sa len niekoľkým
jedincom tých druhov, ktoré sa postupne od ústupu posledného glaciálu pomaly
a poslutne  prispôsobovali  drsným poveternostvým pôdnym podmienkam týchto
vysokých  polôh.  Limba  a kosodrevina  sa  ukázali  ako  najvhodnejšie  dreviny
s dobrou  ujímavosťou  a ďalším  vývojom.  Nedostatok  zaručene  vysokohorského
pôvodu sadeníc smreka a smrekovca kompenzuje prirodzeným náletom ich semien
vietor. Týka sa to aj brezy, vŕb, ako aj borovice lesnej – sosny či topoľa osikového.
Najhojnejšie  sa  prirodzene  rozširuje  kosodrevina,  najmenej  limba  s pomerne
ťažkými plodmi bez krídelok.

Taktiež  snehové  pomery  majú  veľký  význam na  vzrast  a vývoj  sadeníc
a malých stromov.  Kým smrek i smrekovec  sa  ohýbajú pod  účinkom plazivého
pohybu  snehu,  limba  odoláva  tomuto  náporu  a má  vrcholec  vzpriamený.
Problematické  je  tiež  zalesňovanie  drevinami  v lavínových  žľaboch.  Najlepšie
odoláva lavínam okrem nízkej kosodreviny najmä limba s mohutným koreňovým
systémom. Jej  nevýhodou je  oproti  iným drevinám (napr.  smrekovcu)  pomerne
pomalý rast. 

V súčasnosti prirodzená i umelá obnova hornej hranice lesa speje postupne
k svojmu  konečnému  štádiu.  Kosodrevina  sa  prirodzene  ujíma  najmä  v okolí
žľabov s priaznivým hydrologickým režimom. Študovaným územím prechádzajú 4
výrazné  žľaby,  pozdĺž  ktorých  sú  kosodrevinové  porasty  koncentrované  vo
výrazných širokých pásoch (obr. 2). Tento jav je viditeľný aj z diaľky pri pohľade
z Podtatranskej kotliny.

Graf 1  Rozloha prvkov jednotlivých tried krajinej štruktúry v r. 1949 a 2003.
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Mapové  (mapa  1)  a štatistické  vyhodnotenia  (graf  1,  2)  dokumentujú
výrazný nárast podielu kosodrevinových porastov (o 22,4 ha) a naopak zníženie
podielu deštruovaných areálov takmer o polovicu (o 0,4  ha)  a triedy sutinového
pokryvu (o 5,7 ha). Tým sa celkovo zvýšila ekologická stabilita krajinného systému
a  taktiež  došlo  k  zabrzdeniu  deštrukčných  procesov.  Podiel  bylinno-trávnych
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porastov klesol o 16,7 ha (najmä vplyvom rozvoja kosodreviny) na hodnotu 15,4
ha. 

Graf 2 Typy zmien a ich rozlohy za obdobie 1949-2003. 
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Porovnaním identifikovaných zmien KŠ sme zadefinovali  10 typov zmien,
ktoré  sú  obsahom  mapy  1  a grafu  2.  Tieto  zároveň  dokumentujú  tematickú
redistribúciu tried KŠ v hodnotenom období. K zmenám za uvedené obdobie došlo
na ploche 26,1 ha čo je 39,5 % z celkovej plochy územia (66 ha). Nezmenilo sa
39,9 ha (60,5 %) územia. V drvivej väčšine ide o postupný prechod – modifikáciu
jednej triedy KŠ prípadne jej časti na inú. V našom prípade ide najmä o postupnú
zmenu -sukcesiu rastlinných spoločenstiev, prípadne zarastanie iných plôch (sutín,
deštruovaných areálov) vegetáciou. Prípad kategorickej zmeny reprezentuje zmena
areálu  vegetácie  na  areál  postihnutý  náhlymi  silnými  deštrukčnými
geomorfologickými procesmi.
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Mapa  1  Typy zmien  jednotlivých tried  krajinnej  štruktúry v rokoch  1949-2003
(zmenšené; pôvodná mierka 1 :1500).
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Plošne najväčšiu zmenu (19,  1  ha,  73,2 % zo zmien) predstavuje zmena
triedy bylinno-trávnych porastov  na kosodrevinové porasty a to  najmä vplyvom
prirodzenej sukcesia ale taktiež aj jej výsadbou. K plošne podstatne menším typom
zmien  (2,7-3,1  ha)  radíme  zmeny spôsobené  postupným sukcesným zarastaním
sutinového  pokrovu  kosodrevinovými,  prípadne  bylinno-trávnymi  porastami.
Ostatné  typy  zmien  dosahujú  relatívne  zanedbateľných  hodnôt  (do  0,5  ha).
Najmenším typom zmeny (do 0,1 ha) je zmena sutinového pokrovu na les vplyvom
výsadby.  Ide  konkrétne  o miesto  pokusnej  výsadby na  spodnom okraji  územia
južne od magistrály v tzv. jazyku.

Záver
Cieľom  príspevku  bolo  dokumentovať  možnosť  využitia

historických  i súčasných  leteckých  snímok  na  identifikáciu  zmien
krajinnej  štruktúry vysokohorskej  krajiny na vybranej lokalite  v prostredí
GIS a prezentovať ich v podobe mapového a grafického aparátu. 

Analýzou zmien za vyše päťdesiatročné obdobie sme zistili vplyvom
výsadby  i  prirodzenej  sukcesie  výrazný  nárast  podielu  kosodrevinových
porastov  a to  hlavne  na  úkor  bylinno-trávnych  porastov,  čiastočne  i
sutinových  a deštruovaných  areálov.  Len  nepatrne  sa  znížil  podiel
sutinového  pokryvu,  z dôvodu  jeho  pomalého  zvetrávania  a minimálnej
tvorby pôdy, kde sa vegetácia nemá možnosť uchytiť.  Naopak, minimálne
sa zvýšila rozloha lesných porastov vplyvom relatívne neúspešnej výsadby
a prirodzeného  náletu  drevín.  Podiel  deštruovaných  plôch  postihnutých
rôznymi formami erózie sa znížil o polovicu.

Z dosiahnutých  výsledkov  vyplýva,  že  takýto  typ  analýz  umožňuje
na  základe  rešpektovania  krajinnoekologických  princípov  riešiť  ďalšie
smerovanie  starostlivosti  o vysokohorskú  krajinu  Spáleniska  a v tomto
zmysle sa získané informácie stávajú významným prínosom pre jeho ďalší
vývoj,  menežment  a plánovanie.  Domnievame  sa,  že  takto  orientovaný
výskum  prináša  teda  nielen  korektné  štatisticko-priestorové  poznatky  o
zmenách jednotlivých tried KŠ ale nadobúda význam aj  z hľadiska ďalšej
predikcie vplyvu človeka na vysokohorskú krajinu.

Mapové vyjadrenie taktiež potvrdilo, že údaje DPZ reprezentované najmä
veľkomierkovými  leteckými  snímkami,  resp.  ortofotomapami  poskytujú  veľmi
cenné  údaje  aj  pre  hodnotenie  zmien  krajinnej  štruktúry  v takom  extrémnom
prostredí  akým je  i  vysokohorská  krajina,  a  ktoré  sú,  so  zreteľom na presnosť
a aktuálnosť,  terénnym  výskumom  a mapovaním  v tomto  teréne  prakticky
nedosiahnuteľné.
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SPÁLENISKO POD SLAVKOVSKÝM ŠTÍTOM - CHANGES OF
LANDSCAPE STRUCTURE IN 1949-2003 WITH USING RESULTS

REMOTE SENSING AND GIS.

Resume
We heve presented  the one of  the posssible  approaches of  mapping and

analyse of the landscape structure changes (1949-2003) on the example locality
„Spálenisko  pod  Slavkovským štítom“.  For  this  purpose  a set  of  aerial  photos
scanning (1949-2003) was used and processed by GIS tools. The results are present
in 2 graphs and map.
Fig. 1  Ortophoto of Spálenisko pod Slavkovským štítom from 1949.
Fig. 1  Ortophoto of Spálenisko pod Slavkovským štítom from 2003.
Graph 1 Changes types of landscape classes area 1949-2003.
Graph 2 Area of changes types (1949 –2003).    
Map 1 Changes types of landscape classes (1949-2003).
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VÝVOJ KRAJINNEJ POKRÝVKY V JUŽNEJ ČASTI ZÁHORSKEJ
NÍŽINY A MALÝCH KARPÁT V OBDOBÍ 1954-1992

Martina Cebecauerová, Cebecauer Tomáš

Abstrakt: The  paper  presents the assessment of  land cover  changes during the
1954-1992  period  in  the  south  part  of  Borská  Lowland  and  Malé  Karpaty.
Emphasis  is  especially  put  on  selected  methodical  problems  connected  with
hierarchycal structure of used nomenclature and on assessment of mutual changes
among individual land cover classes. The used land cover databases were created
by visual interpretation of aerial photographs from years 1954, 1979 and 1992. The
changes  of  land  structure  realised  in  the  study  area  during  this  period  were
significant  and  are  results  of  the  following  processes:  urbanisation  and
industrialisation, collectivisation and modernisation of agriculture.

Keywords: land cover changes, hierarchy of changes, CORINE land cover (CLC)

Úvod
Štúdiu zmien krajiny sa venuje zvýšená pozornosť, nakoľko vplyv človeka

prostredníctvom jeho aktivít sa stále intenzívnejšie premieta do pretvárania najmä
prírodnej vrstvy krajiny. V súčasnosti sa otázky poznania súčasného stavu krajiny
posunuli do polôh interpretácie zmien krajiny a dynamiky jej zložiek. Príspevok
vychádza z problematiky výskumu zmien využitia krajiny a krajinnej pokrývky v
európskom kontexte rozvoja tejto témy (Lambin 2003). Krajinná pokrývka sa stáva
prvotným zdrojom informácií  o  aktuálnom charaktere  krajiny a  jej  priestorovej
organizácii.  Analýza  zmien  krajinnej  pokrývky  v kontexte  meniacich  sa
spoločenských a environmentálnych podmienok umožňuje hodnotiť retrospektívny
vývoj  krajiny,  posúdenie  impaktov  a  odhad  trendov  vývoja,  a  je  jedným
z východísk pri  riešení  zmien únosnosti  a  ekologickej  stability územia (Oťaheľ,
Feranec 1997). V posledných rokoch sa v slovenskej geografii a krajinnej ekológii
dostáva do popredia význam výskumu zmien využitia krajiny/krajinnej pokrývky
(Oťaheľ et al. 1993, Žigrai, Drgoňa 1995, Feranec et al. 1997, Olah 2003).

Cieľom príspevku je identifikovať a analyzovať zmeny krajinnej pokrývky,
identifikovať hlavné trendy vývoja, ktoré zásadným spôsobom formovali krajinu do
súčasnej podoby a hodnotiť zmeny krajiny podľa hierarchie intenzity zmeny (za
obdobie  rokov  1954  až  1992).  Uvedené  ciele  aplikujeme  na  vybranom území
(rozloha 131,57 km2),  ktoré sa nachádza v južnej časti Borskej  nížiny a Malých
Karpát.  Územie  sa  nachádza  v  častiach  katastrov  obcí:  Bratislava,  Marianka,
Stupava, Vysoká pri Morave, Zohor.
Údaje a metódy

Podkladom  pre  analýzu  zmien  krajinnej  pokrývky  boli  databázy
reprezentujúce  stav  krajinnej  pokrývky v troch  časových  horizontov.  Tieto  boli
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odvodené  vizuálnou interpretáciu  leteckých snímok z  roku 1954,  1979  a 1992.
Postup  tvorby  databáz  krajinnej  pokrývky môžeme  zhrnúť  do  nasledovných
krokov:
- príprava  údajov  na  interpretáciu  -  skenovanie  snímok,  geometrická

transformácia do súradnicového systému S-42 pás 33,
- identifikácia  tried  krajinnej  pokrývky  z roku  1979  využitím  počítačom

podporovanej  vizuálnej  interpretácie  leteckých  snímok,  použitá  legenda
vychádza z legendy CLC pre mierku 1:50 000 (Feranec et al. 1995), 

- identifikovanie  areálov  tried  krajinnej  pokrývky  z rokov  1954  a 1992  -
databáza z roku 1979 predstavovala referenčnú vrstvu pre interpretáciu tried
krajinnej pokrývky pre roky 1954 (spätná aktualizácia) a 1992 (aktualizácia
referenčnej vrstvy), 

- overovanie  predbežných  výsledkov  pre  vrstvu  reprezentujúcu  stav  z roku
1992 terénnym prieskumom,

- finalizácia  databáz  a  tvorba  máp  krajinnej  pokrývky  pre  každý  časový
horizont.

Prvým krokom pri analýze zmien krajiny bola integrácia databáz krajinných
pokrývok naložením a identifikácia zmien. Na základe porovnania stavov krajinnej
pokrývky v rokoch 1954, 1979 a 1992 boli odvodené:
- vybrané  charakteristiky  pre  analýzu  zmien  krajiny  porovnaním  rozlohy

individuálnych tried  v troch časových horizontoch (pre všetky hierarchické
úrovne),

- analýzy  vzájomných  premien  tried  krajinnej  pokrývky  (pre  1.  a 4.
hierarchickú úroveň) pomocou kontingenčných tabuliek,

- tabuľky a mapy hierarchie zmien krajinnej pokrývky.
Analýza zmien pomocou kontingenčných tabuliek vychádza z konfrontácie

stavu  východiskového  a stavu  konečného  pre  stanovené  časové  horizonty.
Rozlišujeme tak proces  zániku, kedy pôvodná štruktúra zaniká,  a proces  vzniku
novej krajinnej štruktúry.

Výsledky
Zmeny  objektov  krajiny  predstavujú  v najvšeobecnejšom  chápaní

postupnosť na seba nadväzujúcich rôznych stavov týchto objektov (Feranec et al.
1997). Tab. 1 zachytáva kvantitatívne zmeny tried krajinnej pokrývky porovnaným
hodnôt stavov (rozdiel rokov 1992-1979, 1979-1954).

Tab. 1 Vybrané charakteristiky tried krajinnej pokrývky (1. hierarchická úroveň)
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trieda rozloha[ha] rozloha[%] rozloha[ha] rozloha[%] rozloha[ha] rozloha[%] rozloha[ha] rozloha[%] rozloha[ha] rozloha[%]
1 664,97 5,05 1664,32 12,65 1752,62 13,32 999,35 7,60 88,30 0,67
2 9127,83 69,37 7855,38 59,70 7743,35 58,85 -1272,46 -9,67 -112,03 -0,85
3 3158,30 24,00 3291,20 25,01 3355,06 25,50 132,90 1,01 63,86 0,49
4 108,74 0,83 101,59 0,77 87,41 0,66 -7,15 -0,05 -14,18 -0,11
5 97,70 0,74 245,06 1,86 219,10 1,67 147,36 1,12 -25,96 -0,20

Suma 13157,54 13157,54 13157,54

zmena (92-79)54 79 92 zmena (79-54)

Významné  zmeny  rozlohy  tried  krajinnej  pokrývky  na  1.  hierarchickej
úrovni identifikované porovnaním hodnôt stavov pre roky 1954, 1979 a 1992:
- trieda  1 (urbanizované  a  technizované  areály) -  počas  celého  obdobia

dochádzalo  k  nárastu rozlohy triedy,  za  prvé  študované  obdobie  (1954  –
1979) intenzívnemu, v druhom období (1979 – 1992) pozvoľnému (5,1 % →
12,6 % → 13,3 %),

- trieda  2 (poľnohospodárske  areály) -  úbytok tejto  triedy  počas  celého
obdobia, v prvom období intenzívny, potom pozvoľný (69,4 % → 59,7 % →
58,9),

- triedy  3 (lesné  a poloprírodné  areály)  - zmeny  sú  nevýrazné,  trieda  3
predstavuje  časovo  stabilný  prvok  územia,  zmeny  sa  dotkli  najmä  jej
vnútornej štruktúry, 

- trieda 4 (zamokrené areály) – postupný mierny úbytok,
- trieda  5 (vody) –  v prvom období  výrazný  nárast v dôsledku vybudovania

siete kanálov na nížine, v druhom období bez väčších zmien.
Bližšie  analyzovať  vnútorné  vzťahy  meniacich  sa  tried  umožňujú  práve

kontingenčné tabuľky (tab. 2). Ich prostredníctvom môžeme sledovať, ktorá trieda
sa akou časťou podieľa na zániku starej triedy resp. vzniku novej triedy. 

Tab.  2  Kontingenčné  tabuľky -  zmeny rozlohy tried  krajinnej  pokrývky pre  1.
hierarchickú úroveň za obdobie 1954-1979 a 1979-1992

1 2 3 4 5 Spolu [ha] Zmena [ha]
1 1 539,78 113,58 8,78 0,00 2,18 1 664,32 124,54
2 195,68 7 497,16 153,59 5,18 3,78 7 855,39 358,23
3 16,11 106,22 3 168,13 0,00 0,74 3 291,20 123,07
4 0,00 13,55 5,82 82,05 0,17 101,59 19,54
5 1,06 12,85 18,74 0,18 212,24 245,07 32,83

Spolu [ha] 1 752,62 7 743,36 3 355,06 87,41 219,11 13 157,56
Zmena [ha] 212,85 246,20 186,93 5,36 6,87 658,20

19
79

1992
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1 2 3 4 5 Spolu [ha] Zmena [ha]
1 617,90 38,49 4,51 0,00 4,08 664,97 47,07
2 992,30 7 576,15 381,07 52,80 125,52 9 127,83 1 551,68
3 52,66 187,01 2 893,44 4,45 20,75 3 158,31 264,87
4 0,89 50,30 7,47 44,07 6,02 108,74 64,67
5 0,59 3,44 4,71 0,27 88,70 97,70 9,00

Spolu [ha] 1 664,33 7 855,38 3 291,19 101,59 245,06 13 157,55
Zmena [ha] 1 046,43 279,23 397,76 57,52 156,36 1 937,29

1979
19

54

Významné  zmeny  rozlohy  tried  krajinnej  pokrývky  na  1.  hierarchickej
úrovni identifikované z kontingenčných tabuliek:
- trieda 1 - výrazný nárast o 1046 ha v prvom období prebehol predovšetkým

na úkor triedy 2 (60 % triedy 1 v roku 1979 vzniklo zmenou areálov triedy 2
v roku 1954),  v druhom období došlo k miernemu nárastu tvorenému opäť
prevažne úbytkom plôch z triedy 2,

- trieda 2 - v prvom období najväčšie zmeny prebehli v prospech triedy 1 (11
%) a triedy 3 (4 % z rozlohy triedy v roku 1954),  83 % rozlohy triedy 2
z roku 1954 ostalo nezmenených, v druhom období sa nezmenilo až 95 %
rozlohy triedy 2 z roku 1979,

- trieda 3 – má v oboch obdobiach viac ako 90 % pôvodnej rozlohy stabilných,
nevýrazné premeny v oboch obdobiach sa uskutočnili najmä v prospech triedy
2,

- trieda 4 – v prvom období len 45 % z rozlohy triedy zostalo nezmenených a
takmer 46 % z tejto triedy sa zmenilo na triedu 2, na strane druhej  rozsah
triedy 4 v roku 1979 je tvorený 52 % príspevkom plôch z triedy 2, v druhom
období bol najväčší úbytok triedy 4 v prospech triedy 2 (13 %) a triedy 3 (6
%),

- trieda 5 – nárast triedy v prvom období  (51 %) prebehol predovšetkým na
úkor zániku areálov triedy 2. 

Analýza dynamiky a  rozsahu zmien vo vzťahu k hierarchickej  úrovni,  na
ktorej  prebehli,  umožňuje získať informácie  o  charaktere  uskutočnených zmien.
Použitý štvorstupňový hierarchický klasifikačný systém tried krajinnej  pokrývky
nám  dovolil  diferencovať  identifikované  zmeny  tried  krajinnej  pokrývky  na
jednotlivých  hierarchických  úrovniach  (tab.  3,  obr.  1).  Týmto  prístupom  sme
analyzovali  informačný  potenciál  hierarchicky  diferencovaných  tried  krajinnej
pokrývky  vo  vzťahu  k priestorovým  a kvalitatívnym  zmenám  krajiny  (rozsah,
premena základných funkcií, intenzita spoločenského impaktu, spôsob a charakter
využitia,  dynamika  procesov  v krajine).  Zmeny  identifikované  na  1.  úrovni
informujú  o kvalitatívne  najvýznamnejších  premenách  a najvyššej  intenzite
spoločenského  vplyvu.  Zmeny  identifikované  na  2.  až  4.  úrovni  informujú
o charaktere  a spôsobe  využívania  hlavných  tried,  poukazujú  na  vnútorné
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usporiadanie a priestorovú organizáciu krajiny a naznačujú vzťah k spoločenským,
ekonomickým a politickým súvislostiam. Vizualizácia hierarchie zmien krajinnej
pokrývky zachytáva  priestorové  rozloženie  jednotlivých  úrovní  zmien  krajinnej
pokrývky a taktiež umožňuje identifikovať areály bez zmeny, ktoré reprezentujú
stabilné elementy krajinnej štruktúry v určitom období.

Tab. 3 Zmeny krajinnej pokrývky podľa hierarchickej úrovne
1979 - 1992
Hierarchická úroveň zmeny počet rozloha [ha] % zo všetkých zmien % z celého územia

1. 562 658,20 25,44 5,00
2. 400 1 008,69 38,99 7,67
3. 116 443,21 17,13 3,37
4. 140 477,19 18,44 3,63

Zmeny spolu 1218 2 587,30 19,66
Bez zmien 834 10 570,25 80,34

1954 - 1979
Hierarchická úroveň zmeny počet rozloha [ha] % zo všetkých zmien % z celého územia

1. 1584 1 937,29 23,76 14,72
2. 898 5 029,29 61,69 38,22
3. 88 326,65 4,01 2,48
4. 249 859,84 10,55 6,53

Zmeny spolu 2819 8 153,07 61,96
Bez zmien 465 5 004,48 38,04

Obr. 1 Zmeny krajinnej pokrývky podľa hierarchickej úrovne.

71



Na základe porovnania 5 tried krajinnej pokrývky 1. hierarchickej úrovne
musíme konštatovať, že na tejto úrovni sa zmenilo 15 % územia v prvom období, 5
% v druhom období. Ak však hodnotíme všetky zmeny, t.j. zmenené areály od 1. až
po 4. úroveň, musíme konštatovať, že v prvom študovanom období sa zmenilo až
62 % rozlohy územia a v druhom 20 %. Tieto údaje jednoznačne hovoria o tom, že
krajina  prešla  veľkými  zmenami  rozlohy  hlavných  tried,  ako  aj  kvalitatívnymi
zmenami týchto tried na nižších úrovniach.

Zmeny na 1.  (15 % z celého územia ) a 2.  (38 % z územia) hierarchickej
úrovni v prvom období boli oveľa väčšie ako na 3. a 4. hierarchickej úrovni, spolu
tvorili  až  86  % zo  všetkých zmien.  Rozsiahle  zmeny na  prvej  úrovni indikujú
areály, kde dochádza ku zásadnej zmene vlastností zmeneného areálu. Zmeny na 2.
úrovni odrážajú najvýznamnejšie vnútorné zmeny v hlavných triedach. V druhom
období  je  absolútny objem zmien  oveľa  menší  a podiel  zmien  na  jednotlivých
hierarchických  úrovniach  vyrovnanejší,  zmeny  diferencovali  krajinu  najmä  na
najnižších úrovniach.

Záver
Pri štúdiu zmien krajinnej pokrývky v študovanom území, sme vychádzali

z analýzy krajinnej pokrývky v rokoch 1954, 1979 a 1992 a ich porovnania. Voľba
časových  horizontov  a  období  medzi  nimi  nie  je  náhodná,  ale  ovplyvnená
požiadavkami zachytiť významné premeny krajiny. K týmto časovým horizontom
sa  viažu  konkrétne  historické  (spoločensko-politické  a ekonomické)  udalosti,
ktorých efekt  v krajine  i mimo záujmového územia sa prejavil  práve výraznými
zmenami krajinnej pokrývky. 

Záverom  môžeme  povedať,  že  rozpätie  rokov  1954  a  1992  zachytáva
výraznú premenu krajiny, ktorej pôvodne dominantný poľnohospodársky charakter
s vidieckym spôsobom osídlenia vystriedal silný urbanizačný a industriálny rast
priľahlého  veľkomesta  s modernou  poľnohospodárskou  výrobou  v  jeho
bezprostrednej  blízkosti.  Načrtnuté  zmeny  odrážajú  premenu  pôvodného
charakteru sídiel i celého študovaného územia. Územie prešlo prudkým vývojom a
hlavnými  spoločensko-hospodárskymi  procesmi,  ktoré  sa  uplatnili  pri  jeho
formovaní, boli  urbanizácia a industrializácia krajiny a druhým kolektivizácia a
modernizácia poľnohospodárstva  a lesného hospodárstva.  Tieto procesy svojimi
dôsledkami veľmi výrazne zasiahli  do  pôvodnej  štruktúry krajinnej  pokrývky a
ovplyvnili všetky jej zložky, ako bolo naznačené vyššie.

Ak porovnávame dynamiku zmien v dvoch študovaných obdobiach zreteľne
vidíme, že zmeny, ktoré sa odohrali v 1. období sú oveľa rozsiahlejšie. V tomto
období sa v podstatnej miere uplatnili všetky spomínané spoločensko-hospodárske
procesy. V druhom období doznieva efekt týchto procesov a nové celospoločenské
zmeny spustené v roku 1989 sa ešte nestačili prejaviť výraznými zmenami krajinnej
štruktúry v roku 1992.
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LAND COVER DEVELOPMENT IN THE SOUTHERN PART OF
ZAHORSKA NIZINA LOWLAND AND MALE KARPATY MOUNTAINS

DURING THE PERIOD 1954-1992

Resume
The paper reflects some of the land cover/use changes research issues in the

European context of development of this theme (Lambin 2003). The aims of this
paper are to identify and analyse land cover changes, to identify the main trends of
development forming the actual state of landscape and to assess the changes in the
aspect of their hierarchy (intensity). These aims were applied at the study area of
southern  part  of  Zahorska nizina  lowland and  Male  Karpaty mountains for  the
period of 1954-1992.

The  analysis  of  the  land  cover  changes  was  based  on  comparison  of
databases representing state of the land cover for three years: 1954, 1979 and 1992.
By  comparison  and  integration  of  these  databases  different  characteristics  of
individual  classes  as  well  as  their  changes  were  derived:  area  of  classes  for
individual  time  horizons,  mutual  changes  among  the  classes  in  the  form  of
contingency table and maps of hierarchy of changes.

The comparison of area of individual classes at the 1st hierarchical level (tab
1) indicates that the most intensive growth in both time periods had the class 1 (the
artificial surfaces) and the area of the class 2 (the arable land) had significantly
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decreased in the 1st period. The mutual relations among the classes described in the
contingency tables  (tab 2)  reveals  the important  aspect  of  changes.  Despite the
relative stable overall area of the class 4 - wetlands (tab 1) the tab 2 shows, that in
the first period 46% of this class had been changed to class 2 in 1979, and at the
same time the 52% of this class in 1979 was formed from class 2 in 1954. This
indicates significant changes of spatial structure of this class. 

The analysis of hierarchy of changes has shown that at the 1. level the area
of changes has occupied in the two periods 15% and 5% of total area respectively.
The area of changes at all hierarchical levels undergone in the two periods 62% and
20% of total area. This information indicates the intensive changes of landscape in
the  last  decades  changing  the  overall  character  of  the  study  area.  The  most
important  processes  influencing  the  landscape  in  the  studied  period  were
urbanization, industrialization and modernization of agriculture

Tab. 1 Selected characteristics of land cover classes (1st hierarchic level)
Tab. 2 Contingency tables – changes of area of land cover classes on 1st hierarchic
level during period 1954-1979 and 1979-1992
Tab. 3 Land cover changes according to hierarchic level
Fig. 1 Land cover changes according to hierarchic level.

späť na obsah
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PŘÍRODNÍ PODMÍNKY BRNA JAKO INDIKÁTOR KVALITY BYDLENÍ

Stanislav Cetkovský

Abstract:  Physical, social and environmental destabilization as a consequence of
deindustrialization,  suburbanization  and  demographic  change  is  typical  of  old
industrial  centres  in  the  European  Union  and  in  other  affiliated  countries.
Reurbanization is understood as a complex social integrated strategy directed
to  the  development  of  housing  and  living  conditions  in  inner  cities,
particularly in the historical housing districts.

Natural  condition  is  very important  factor  of  quality  and  attractiveness  of
habitation. Improvement of environment quality at the inner cities means reduction
of suburbanization and can improve the living conditions in the city,  which is in
accordance with the principles of sustainable urban development – one of the main
goals of the EU policy.

Keywords: Brno city – indicators of habitation – urban ecology – reurbanization –
sustainable urban development

Úvod
Problematika přednesená v tomto příspěvku je řešena v rámci 5. rámcového

programu  Evropské  Unie  -  Mobilizing  re-urbanization  on  condition  of
demographic  change.  V jádrech  mnoha  měst,  především  starých  průmyslových
středisek EU dochází k sociální, fyzické a environmentální destabilizaci v důsledku
deindustrializace,  suburbanizace  a  demografických  změn.  Tato  destabilizace
zvýrazňuje procesy sociální a prostorové polarizace, které jsou v rozporu s principy
udržitelného  urbánního  rozvoje,  který  patří  mezi  hlavní  cíle  politiky  EU.
Reurbanizace je  chápána jako komplexní sociálně integrující strategie,  směřující
k rozvoji  bydlení  a  životních  podmínek  v jádrech  měst,  zvláště  v historických
obytných okrscích (Vaishar, Zapletalová 2003).

Hlavní důvody, podle kterých se lidé rozhodují, kde bydlet, jsou především
faktory socioekonomické, jako např. cena nemovitosti, vzdálenost do zaměstnání
atp. Významnou roli ovšem hraje i stav přírodního prostředí, který se velkou měrou
podílí na atraktivitě příslušné městské části. Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit
stav kvality životního prostředí  ve městě v Brně z  pohledu kvality a atraktivity
bydlení.  Pro  tuto  syntézu  byly  zvoleny  tyto  indikátory:  Rozptylové  podmínky,
riziko povodní, kvalita a dostupnost zeleně, přítomnost starých skládek s rizikem
úniku toxických látek.

Rozptylové podmínky
Potenciál   rozptylu atmosférických příměsí  je  důležitým činitelem kvality

ovzduší.  Oblasti  se  sníženým potenciálem rozptylu jsou  náchylnější  k inverzím,

75



smogovým situacím,  je  zde  nízká  efektivita  provětrávání  (Quitt,  1997).  Tento
indikátor hraje v povědomí lidí, kteří se rozhodují v které části města bydlet, velmi
malou roli. Vzhledem k fyzicko-geografickým podmínkám Brna však existují velké
lokální rozdíly. 

Město  Brno  má  relativně  dobré  podmínky  pro  rozptyl  atmosférických
příměsí, převažuje normální až mírně snížený potenciál rozptylu. Rozhodující vliv
zde  má  reliéf,  horší  rozptylové  podmínky  jsou  v centru  Brna  a  v údolních
sníženinách  (např.  údolí  Svratky,  Svitavy,  řečkovicko-kuřimský  prolom  atd.).
Významný  je  také  charakter  aktivního  povrchu,  který  má  vliv  na  intenzitu
konvekce. V rozsáhlých zastavěných plochách, které se více zahřívají jsou důležité
plochy zeleně nebo vodní plochy, které působí jako chladící prvek a přispívají ke
vzniku mikrocirkulace, čímž zvyšují potenciál rozptylu. 

Riziko povodní
Toto  riziko  je  v oblastech  těsně  sousedících  s vodními  toky,  vážnější

nebezpečí však představuje pouze Svratka a Svitava (Povodňový plán statutárního
města Brna, 2002).  Významnou protipovodňovou funkci má Brněnská přehrada,
která např. eliminovala povodňovou vlnu na řece Svratce v roce 1997. Při stoleté
povodni by byly nejvíce postiženy hlavně jižní obvody Brna. 

Po ničivých povodních, které postihly Českou republiku v roce 1997 a 2002,
se toto riziko dostává více do povědomí lidí a může to být jeden z faktorů, který
rozhoduje o atraktivitě dané lokality.

Kvalita a dostupnost zeleně
Tento  fyzicko-geografický  faktor  hraje  bezesporu  nejvýznamnější  roli

z hlediska atraktivity bydlení. Zeleň má nejen ekologickou a krajinotvornou funkci,
ale  z hlediska  kvality  bydlení  také  funkci  psychohygienickou,  je  to  místo
nejvhodnější pro odpočinek a volný čas.  Kromě dostupnosti  a kvality zeleně je
třeba rozlišovat také přístupnost, která vyjadřuje míru omezení pobytu v objektech
zeleně.

Podle  výše  uvedených  výsledků  je  patrno,  že  město  Brno  vykazuje  na
většině plochy nadprůměrnou kvalitu a dostupnost zeleně. Nejhorší stav je obecně
na jihovýchodě, nejlepší na severozápadě.

Přítomnost starých skládek s rizikem úniku toxických látek
Tento faktor není vždy viditelný; přítomnost starých skládek totiž nemusí

vždy znamenat  nižší  estetickou kvalitu dané lokality.  Mnoho lidí  ani  netuší,  že
kousek  od  jejich  domu se  pod  vrstvou  zeminy skrývá  stará  skládka  toxických
odpadů. Rozhodující je zde míra rizika úniku toxických látek. 

Především ve  východní  část  Brna  se  vyskytuje  několik  lokalit,  kde  jsou
deponovány  odpady  a  je  zde  zvýšené  riziko  úniku  nebezpečných  látek.  Tyto
lokality často nejsou monitorovány a mohly by negativně ovlivnit zdraví obyvatel,
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kteří žijí v jejich blízkosti. Je potřeba znát přesnou lokalizaci starých skládek, aby
se zabránilo případné výstavbě obytných ploch v jejich blízkosti. V roce 1999 bylo
zaregistrováno 235 ploch se starými skládkami na území Brna,  z toho 90 ploch
vykazovalo  určité  známky  možné  kontaminace  odpadem  (Hlavinková,  Fischer,
1999).

Závěr
Vyhodnotíme-li výše uvedené faktory vzhledem ke katastrům města Brna,

můžeme porovnat  přírodní  podmínky jednotlivých částí  města.  Obecně  nejlepší
přírodní podmínky pro bydlení s kvalitní zelení, bez rizika povodně, bez větších
inverzí  a  bez  přítomnosti  nebezpečných  starých  skládek  vykazují  lokality  na
vyvýšeninách,  nejčastěji  v severní  a  severozápadní  části  města.  Nejlépe  takto
hodnocené  katastry jsou  Kníničky, Stránice,  Sadová,  Soběšice,  Jehnice,  Ořešín,
Útěchov. Naopak nejhorší přírodní podmínky ve vztahu k bydlení leží v blízkosti
řeky Svitavy, kde je největší riziko povodní, je zde obecně nižší potenciál rozptylu
atmosférických  směsí.  V jihovýchodní  části  města  je  také  větší  koncentrace
průmyslu,  včetně  starých skládek,  s čímž souvisí  i  nedostačující  kvalita  zeleně.
Nejhorší  podmínky  jsou  z tohoto  pohledu  na  katastrálním  území  Černovic,
Brněnských Ivanovic, Holásek.

Přírodní  podmínky  jsou  důležitým  indikátorem  kvality  bydlení,  což
potvrzuje  například  i  cenová mapa nemovitostí  v Brně  –  rozdíl  v ceně  za  metr
čtvereční u výše zmíněných lokalit je až tisíc korun.
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NATURAL CONDITONS AS AN INDICATOR ON QUALITY OF
HABITATION

Resume
Natural  conditons  are  important  indicator  of  habitation.  Localities  with

natural conditions of good quality are the most attractive and the most expensive.
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Situation in Brno affirms this hypothessis. The best natural conditions in relation to
habitation  are  Kníničky,  Stránice,  Sadová,  Soběšice,  Jehnice,  Ořešín,  Útěchov.
These cadastral areas lies on elevation with greenery of high quality around and
with minimal natural risks like flood or inversion and without dangerous former
dumps.  In  contrast  are  Černovice,  Brněnské Ivanovice,  Holásky with the  worst
natural condition in relation to habitation with no satisfy greenery, high risk of
flood  by  Svitava  river  and  frequent  inversion  as  well.  This  fact  reflects  price
diference up to 1000 Kč per square meter. 

Kategorie kvality zeleně Četnost
ZSJ

Celková plocha v ZSJ
Brna
[%]

1 – výborný stav 34 23,7
2 – velmi dobrý stav 55 23,7
3 – dobrý stav 76 19,3
4 – málo vyhovující 83 23,1
5 - nevyhovující 30 10,2

Tab.: Statistika stavu zeleně v základních sídelních jednotkách (ZSJ) (Zpracováno
ve spolupráci s Doc. Lacinou)

Mapa 1: Základní sídelní jednotky, na jejichž území je zeleň výborné či velmi
dobré kvality – tmavší barva značí vyšší kvalitu. Doplněno o maloplošná
chráněná území přírody.
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Mapa 2: Hodnocení přírodních podmínek  (rozptylové podmínky,  riziko povodní,
kvalita a dostupnost zeleně, přítomnost starých skládek s rizikem úniku
toxických látek) v katastrech města Brna ve vztahu k bydlení. Hodnoceno:
1-nejlepší; 5- nejhorší 

Mgr. Stanislav Cetkovský
Ústav Geoniky AV ČR, 
Drobného 28, 602 00 Brno
Czech Republic
e-mail: cetkovsky@geonika.cz
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ENVIRONMENTÁLNY GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
POVODIA RIEKY NITRA

Jozef Cimra

Abstract:  The  Environmental  GIS  is  a  tool  for  agency  staff  to  access  these
environmental  GIS Data Layers.  It  is an extension to  ArcView, which provides
menus to help navigate through the environmental topics and functional tools to
help analyze environmental context of transportation projects.

Keywords: environmental GIS, database, layer, analyze

Úvod
Súčasná  spoločnosť  požaduje  informácie,  a to  v stále  väčšom  množstve

a vyššej  kvalite  pre  rozličné  potreby.  Značná  časť  informácii  je  priestorovo
viazaná,  či  už  na  miesto  vzniku,  použitia,  výskytu  a pod.  Informácie  viazané
priestorovo ku krajine, resp. k jej časti, sa nazývajú geoinformácie a ako predmetu
výskumu  sa  im  venuje  najmä  geoinformatika.  V súvislosti  s geoinformáciami
možno  zaznamenať  nástup  technológií  geografických  informačných  systémov
(GIS),  pričom  GIS  chápeme  ako  nástroj  na  zber,  spracovanie,  integráciu,
aktualizáciu, analýzu, interpretáciu a využitie geopriestorových údajov.

Informácie  sa  stali  tovarom,  preto  je  pochopiteľné,  že  aj  geografické
informačné systémy sa aplikujú pre rôzne oblasti ľudského života. Jednou z týchto
aplikácií  je  aj  geografický informačný systém pre životné prostredie (ŽP),  resp.
environmentálny GIS.

Environmentálny GIS
Environmentálny GIS naznačuje použitie lokalizácie základných vstupných

údajov  pri  rozhodovacích  procesoch  v  environmentálnej  stratégii  menežmentu
územia. Aplikačná oblasť GIS je variabilná nielen v možnostiach užívateľov, ale aj
v environmentálnej sfére a špecifických environmentálnych otázkach.

Poskytuje  tiež  technickú  podporu  projektovému  plánovaniu,  širokému
okruhu environmentálnych tém, pomáha užívateľom používať dáta  a na základe
upravených informácií generuje ďalšie produkty (mapy) z týchto dát.

Naviac  je  environmentálny  GIS  zodpovedný  za  projekty  skvalitňujúce
environmentálny menežment. Environmentálny GIS zahŕňa:

• návrh databázy na podporu environmentálneho menežmentu územia, 
• odhad ceny pomôcok pre environmentálny systém,
• hodnotenie technológií pre environmentálny systém,
• metodiku GIS pre environmentálnu charakteristiku územia.

Environmentálny  GIS  je  pomôcka  pre  uplatnenie  a  využívanie
environmentálnych  dátových  vrstiev.  A  to  aj  v  rozsahu  ArcView  3.x,  ktorý
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poskytuje  možnosti  uplatnenia  environmentálnych  tém  a  funkcie  na  analýzu
environmentálnych návrhov.

Jednoducho  povedané,  GIS  kombinuje  údajové  vrstvy  o lokalizácii
environmentálnych javov a napomáha k lepšiemu porozumeniu tohto umiestnenia.
Určenie, resp. výber vrstiev, ktoré sú kombinované, závisí od témy projektu (napr.
kombinovanie zdrojov rôznych foriem a druhov znečistenia,  plánovanie ochrany
územia, detekcia vzťahov medzi životným prostredím človeka a prírodnou krajinou
a pod.).

GIS  a  databázové  produkty  sú  žiadané. Zahŕňajú  mapy,  tabuľkové  a
databázové  informácie,  webové  stránky,  analytické  priestorové  odhady  alebo
získavanie a vývoj nových dát a systémov.  Práve dopyt po takýchto produktoch
bol dôvodom vzniku environmentálneho GISu.

Environmentálny GIS povodia rieky Nitra
Na Slovensku je program environmentálnych GISov vo svojich začiatkoch.

Existujú už práce na povodie rieky Dunaj, Hron a Hornád, ale na územie povodia
rieky  Nitra  sa  práca  s podobnou  problematikou  zatiaľ  nerobila,  a práve  v tom
vidíme jej aktuálnosť, potrebu a význam.

Informačný  systém  o  území  bude  po  vytvorení  poskytovať  jednotné
geografické  informácie  pre  lokalizáciu  environmentálnych javov so  základnými
informáciami  o  rozložení  a  ohraničení  objektov  a  špecifických  charakteristík
územia.

Cieľom  práce  je  analyzovať  územie  povodia  rieky  Nitra  z  hľadiska
životného  prostredia.  V  prvej  etape  práce  bude  potrebné  zistiť  stav  životného
prostredia a vyhodnotiť environmentálnu situáciu v povodí. Na vytvorenie údajovej
základne  z  existujúcich  environmentálnych databáz  sa  využije  technológia  GIS.
Pomocou satelitných snímok bude možné presne určiť aktuálne využitie územia a
GIS technológia zase umožňuje analyzovať aktuálnu environmentálnu situáciu v
povodí rieky Nitra.

Mapa
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Oblasti aplikácie environmentálneho GISu na povodí rieky Nitra
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• Biodiverzita   -  kvantifikácia  strát  a  zmien  v prostredí  umožňuje  spustiť
ochranný mechanizmus a pokúsiť sa uchovať, prípadne obnoviť genofond.
Práve  GIS  je  použiteľný  v tejto  problematike  preto,  že  má  integrované
databázy,  analýzy  a poukazuje  na  jednotlivé  súvislosti  medzi  činnosťou
človeka a zmenami v krajine.

• Vzdelanie a     výskum   - používanie a vyučovanie GISov na školách podporí
výchovu  kvalitných  odborníkov,  ktorí  budú  lepšie  chápať  problematiku
a potrebu použitia GISu a jeho implementáciu do výskumu krajiny.

• Environmentálne  právo   -  využitie  GISu  v  tvorbe  a kontrole  dodržiavania
environmentálnej  legislatívy.  GIS  môže  byť  použitý  ako  prostriedok
dokazujúci  porušenie  legislatívy,  pretože  poskytuje  konkrétnu  zrakovú
predstavu s presnou lokalizáciou a časovou náväznosťou javu v krajine. 

• Hazard  a  analýza  rizika   -  environmentálny  GIS  znižuje  efektivitu
potenciálnych živelných nebezpečí a katastrof a umožňuje analýzu rizika pre
spoločnosť.  Systém môže ukázať napr. geologický problém alebo problém
povodní a pod (napr. zosuvy pôdy v Handlovej).

• Odhad dôsledkov   - GIS zlepšuje proces odhadovania dôsledkov negatívnych
javov  a  zmien  na  prirodzené  prostredie.  Použitie  GIS  ponúka  možnosť
modelovať a simulovať environmentálne javy v krajine tak,  akoby sa stali
v skutočnosti  a následne  umožňuje  analyzovať  dopad  na  krajinu
v laboratórnych podmienkach, teda bez skutočného rizika. 

• Menežment  znečistenia  krajiny   -  znečistenie  môže  byť  definované  ako
kontaminácia pôdy, vody alebo atmosféry škodlivými látkami. Analýza dát v
GISe  znižuje  stupeň  možného  znečistenia  a to  umožňuje  riadenie  celého
procesu  a zároveň  napomáha  k odstraňovaniu  resp.  znižovaniu  stupňa
znečistenia  krajiny.  Modelácia  krajiny  v GISe  pomáha  aj  v predvídaní
možného znečistenia, monitoringu a prevencii.

• Riadenie  zdrojov   -  menežment  prírodných  zdrojov  je  širokospektrálny
a preto aj veľmi komplikovaný. GIS môže podporiť rozhodovacie procesy,
ktoré  majú  za  úlohu  zhodnotiť  pozitívne  i negatívne  vplyvy  využívania
prírodných zdrojov v danej krajine, prípadne pomôcť optimalizovať samotný
mechanizmus  riadenia  zdrojov  vzhľadom  na  prírodné  prostredie  a jeho
udržateľnosť. 

• Ozdraviteľnosť  krajiny   -  revitalizácia  lokalít,  ktoré  sú  environmentálne
znehodnotené, poškodené, prípadne zničené. GIS sa v tomto prípade stáva
zdrojom údajov pre dokumentáciu, následnú revitalizáciu a trvalý monitoring
krajiny. 

• Odpadový menežment   - riadenie odpadov (priemyslový, poľnohospodársky
alebo  komunálny)  musí  obmedziť  možné  škodlivé  účinky  na  okolie.
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Menežment  má tri  hlavné úlohy -  odstránenie,  spracovanie a  skladovanie
odpadu. Každý krok má vlastný geografický aspekt, ktorý sa dá dokonale
organizovať v GISe. Plánovanie lokalizácie odpadových skládok, zber dát,
pripravenie  dokumentácie  ako  aj revitalizácia  starých skládok  je  pomerne
jednoduchšie pomocou nástrojov GISu.

Záver
Jednou z hlavných benefít  environmentálneho GISu je  zlepšenie riadenia

zdrojov v území. GIS umožňuje spojiť dáta na základe ich priamej lokalizácie v
krajine,  napr.  podľa  zemepisnej  šírky a  dĺžky, čo  napomáha environmentálnym
odborníkom pri tvorbe spoločnej databázy údajov a informácií. 

Obrovskou výhodou  je  jeho  aktualizácia,  pretože  práve  dynamickosť
environmentálneho GISu umožňuje udržiavať celý systém v aktualizovanom stave,
čo následne pomáha okamžite riešiť prípadné environmentálne problémy v danom
území.

Príprava GISu s reálnymi environmentálnymi údajmi z povodia rieky Nitra
má význam -  tak  pre  výskumné účely  ako  pre  potreby  manažmentu  životného
prostredia  a  informovanie  verejnosti.  Uvedená  práca  má  za  cieľ  rozšíriť  u  nás
bežné oblasti  aplikácie GIS na oblasť GISov slúžiacich pre  environmentalistiku
a životné prostredie.
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ENVIROMENTAL GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF THE
NITRA RIVER BASIN.

Resume
GIS and database products can be requested.  These include maps, tabular

information,  web pages,  analytic  spatial  assessments,  or  new data  development
acquisition.  Requests for custom products can be submitted to the Environmental
GIS.

One  of  the  main  benefits  of  Environmental  GIS  is  better  resource
management. A GIS can link data sets together by common locational data,  for
example latitude and longitude, which helps to environmental members share their
data. By creating a shared database, information can be collected once and used
many times.

Map: Nitra river basin – base condition.

Tento článok vznikol jako úvod k dizertačnejj práci „Environmentálny GIS
povodia rieky Nitra“.

PaedDr. Jozef Cimra
KGaRR FPV UKF
A. Hlinku 1, 949 74  Nitra
e-mail: jcimra@ukf.sk

späť na obsah
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ANALÝZA DLHODOBYCH ZMIEN VYUŽITIA KRAJINY V ZÁZEMÍ
MESTA NITRA

Vladimír  Drgoňa

Abstract: Paying attention to the intensive changes of the landscape, it is necessary
to  take  into consideration also  historical  aspects  of  these  changes.  Long-lasting
landscape changes are analyzed by statistical methods. Author used the method of
landscape-ecological stability assessment. He analyzed the landscape development
by  applying  5  different  types  of  numerical  coefficients.  Further  cognition  of
cultural landscape is important also from these points of view - strengthening the
territorial identity, preserving cultural heritage and objectives of nature protection.
For these purposes is  the Nitra region very suitable because it  represents in the
long-term  exploited  urbanised  lowland  area.  It  differs  noticeably  from  the
development of cultural landscape use in the mountain and basin areas of Slovakia.

Key words: development of landscape use, landscape changes, landscape stability,
Nitra region

Úvod
Poznanie vzťahu medzi prírodnými podmienkami územia  v porovnaní so

spoločenským využívaním má rozhodujúci význam pri riešení environmentálnych
problémov krajiny. Základným nástrojom výskumu je aplikácia hodnotenia zmien
využívania  krajiny  či  už  prírodnej,  alebo  kultúrnej.  Tvorí  súčasť  metodiky
ekologického plánovania LANDEP (Ružička, M., Miklós, L. 1982, 1990, Ružička,
M. 2000). Predstavuje systémovo usporiadaný účelový komplex postupov ako sú
analýza, syntéza, interpretácia, evalvácia a návrh na využitie. Metodika hodnotenia
zmien  využitia  krajiny  už  bola  aplikovaná  na  viacerých  príkladoch  a  rôznych
hierarchických úrovniach (Feranec., Oťaheľ, 2001, Oťaheľ., Feranec., Husár 2002,
Olah  2003, Oťaheľ., Žigrai., Drgoňa 1993,  Žigrai., Drgoňa 1995).
 
Charakteristika územia

Študované územie má rozlohu 58,3 km2 v zázemí mesta Nitra v Slovenskej
republike.  Nitra  vznikla  a rozvíjala  sa  na  kontaktnej  línii  medzi  Karpatským
masívom a Panónskou  panvou,  ktorá  je  dôsledkom paleogeografického  vývoja.
Najvýznamnejšou prírodnou osou územia je rieka Nitra, pozdĺž ktorej sa vytvoril
urbanizačný a dopravný pás. Rieka prerezala výbežok pohoria Tríbeč, čím vznikli
ideálne podmienky pre osídlenie. Z troch strán obklopujú Nitru nížinné sprašové
pahorkatiny s plochým až mierne zvlneným reliéfom. Táto časť je z geologického
hľadiska  tvorená  málo  odolnými,  slabo  spevnenými  horninami  s prevahou
neogénnych ílov, s polohami pieskovcov, ako i horizontálne uložených neogénnych
štrkov  a  pieskov.  Severovýchodnú  až  východnú časť  vypĺňa   skupina  Zobora,
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v ktorej maximálne výšky nepresahujú 600 m.n.m.  Geologicky patrí ku vápencom
a kremencom. Najnižšie  položené časti  patria  do oblasti  teplej  až  mierne teplej
klímy. Horské oblasti patria do chladnej oblasti. V pôdnom kryte zoborskej časti sa
vytvorili najmä rendziny, hnedé pôdy a miestami aj rankrové pôdy. Na nive rieky
nájdeme fluvizeme a  na pahorkatine  zase  hnedozeme.  V území  južne  od  Nitry
dominujú  úrodné  pôdy.  Horská  skupina  Zobora  sa  vyznačuje  rôznymi
ekologickými  stanovištnými  podmienkami  pre  rastlinstvo  i  živočíšstvo.  Ich
charakter  je  podmienený  vplyvom  klimaticky  teplej  nížiny  a rozšírením
teplomilných  panónskych  druhov  spolu  s  horskými.  Lesné  porasty  najmä  na
výslnných,  vápencových  svahoch,  tvoria  teplomilné  a suchomilné  dúbravy.  Vo
vrcholovej časti prevažujú bučiny. Južné svahy boli odlesnené, a využívajú sa na
bývanie,  v kombinácii  s  vinohradmi  a  záhradkami.  Na  úpätí  Zobora  vegetáciu
tvorili teplomilné až suchomilné dúbravy. Na fluviálnu nivu Nitry sa viazali nížinné
jaseňovo – brestové lužné lesy. Z nich sa zachovali len ojedinelé zvyšky pozdĺž
rieky Nitry.

Metódy
V skúmanom území sme určili nasledovné kategórie využitia krajiny: les,

lúky a pasienky, vinohrady a sady, orná pôda a  zastavané plochy (Oťaheľ., Žigrai.,
Drgoňa  1993  a  Žigrai.,  Drgoňa  1995).Pre  analýzu  celkového  vývoja  využitia
krajiny sme použili vojenské topografické mapy z r. 1782/83, 1873  v mierke 1 : 28
880 (Vojenský archív Viedeň), resp. topografické mapy z r.  1954,   1991 a 2004
v mierke  1  :  25  000  (upravené  podľa  Oťaheľ.,  Žigrai.,  Drgoňa  1993  a Žigrai.,
Drgoňa 1995).

Výskum sme orientovali na analýzu využitia krajiny. Na základe hodnotenia
jednotlivých kategórií  využitia  sme pristúpili  ku  skúmaniu ekologickej  stability
územia.  Existuje  viacero  druhov  tzv.  koeficientov  ekologickej  stability  (Kes)
krajiny. Predstavujú jeden z možných prístupov ku kvantifikácii tejto problematiky.
Osvedčenou  metódou  hodnotenia  ekologickej  stability  sú  porovnanie  vývoja
prostredníctvom číselných koeficientov.  Väčšina z nich využíva pomer relatívne
stabilných  území  ku  relatívne  nestabilným  plochám  (Olah  2003).  Veľmi
jednoduchú  stavbu  má  koeficient  ekologickej  stability  Kes1 použitý  Míchalom
(1994).  Pôvodne  sa  stal  súčasťou  informačného  systému  o  území  TERPLAN.
Podľa tohto autora sa koeficient ekologickej stability vypočíta ako:

        S
Kes1 = ––––,

         L
kde  S  je  výmera  plôch  relatívne  stabilných  (les,  lúka,  pasienok)  a L  je
výmera plôch relatívne nestabilných (orná pôda, zastavaná plocha).
Druhý koeficient   v poradí  -   koeficient  ekologickej  stability  Kes2   publikoval
Miklós (1986). Vzorec má všeobecný tvar:

Kes2 = (∑ pi. ki) / p,
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kde pi  je plocha i – tej formy využitia krajiny, ki je váhový koeficient i- tej formy a
p je celková plocha. Autor jednotlivým formám využitia krajiny navrhuje priradiť
nasledovné koeficienty ekologickej významnosti – lesy 1,0, pasienky – 0,68, lúky –
0,62, záhrady – 0,5, ovocné sady  - 0,3,  orná pôda - 0,14 a ostatné plochy  - 0,1.
Tretí koeficient  -  Kes3 navrhol Lőw et al. (1987 in Lipský 1999). Tento koeficient
berie do úvahy, popri plošnom zastúpení aj kvalitatívnu stránku foriem využívania.
Možno ho vyjadriť vzťahom:

Kes3 = (1.5A + B + 0.5 C) / (0.2D + 0.8E),
kde A je percento plochy s 5. stupňom kvality – najstabilnejšej (les), B je percento
plochy so 4. stupňom kvality (NSKV), C je percento plochy s 3. stupňom kvality
(lúka, pasienok),  D je  percento plochy s 2.  stupňom kvality (orná pôda) a E je
percento plochy s 1. stupňom kvality .- najnestabilnejšej (zastavaná plocha).

Najjednoduchšiu  formu ukazujú  koeficienty pôvodnosti  kultúrnej  krajiny
(Kppk) a koeficienty antropického ovplyvnenia krajiny (Kao). Autorom prvého je
Žigrai (2001), resp druhého koeficientu Kupková (2001). 

V zmysle Žigraia (2001) sa koeficient pôvodnosti kultúrnej krajiny určuje
ako pomer úhrnu lesnej a trávnatej plochy v percentách z celkovej plochy územia
k veľkosti plochy ornej pôdy v percentách z celkovej plochy územia.

Koeficient  pôvodnosti  kultúrnej  krajiny  (Žigrai  2001)má  jednoduchú
formuláciu:

Kpkk = (les + TTP) . orná pôda –1,
kde TTP sú trvalé trávne porasty.

Koeficient   antropického  ovplyvnenia  krajiny  Kao  navrhla  Kupková
( 2001). Koeficient je vyjadrený vzťahom:  

Kao = V/N,
kde  V sú  plochy s vyššou  intenzitou  využívania  (orná  pôda,  zastavaná  plocha,
ostatné plochy) a N sú plochy s nižšou intenzitou využívania (les, lúka, pasienok,
vodné plochy).

Výsledky 
V tabuľke 1 sú charakterizované druhy využitia krajiny podľa jednotlivých

rokov  1782/83,  1873,  1954,  1991  a 2004,  súčasne  vyjadruje  ich  výmeru  i
percentuálny podiel. 

Tab. 1 Vývoj využitia krajiny v r. 1782 - 2004
formy
využitia
krajiny/
rok

orná pôda lúky  a
pasienky

vinohrady
a sady

lesy zastavané
plochy

spolu

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 %
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1782/83 20,
0

34,
3

21,4 36,7 5,8 10,0 8,3 14,
2

2,8 4,8 58,
3

100,0

1873 18,
6

31,
9

22,7 38,9 5,3 9,1 8,0 13,
7

3,7 6,4 58,
3

100,0

1954 32,
1

55,
0

3,8 6,6 3,7 6,3 7,7 13,
2

11,
0

18,
9

58,
3

100,0

1991 24,
1

41,
3

0,2 0,3 2,2 3,8 7,8 13,
4

24,
0

41,
2

58,
3

100,0

2004 24,
1

41.
3

0,4 0.6 2,0 3.4 7,8 13.
4

24,
0

41.
2

58,
3

100,0

(upravené podľa Oťaheľ.,  Žigrai.,  Drgoňa 1993 a Žigrai.,  Drgoňa 1995)

Pôvodne najväčšiu  rozlohu mali  lúky a  pasienky (tab.  1  a  obr.  1).
Tieto  boli  najmä v období  medzi  rokmi 1839  a 1955  prevažne  odvodené
a premenené  hlavne  na  ornú  pôdu.  V neskoršom  období  1955  až  2004
viedli takmer k likvidácii tejto formy využívania (0,6 %).

Výv oj  podielu foriem v yužitia kraj iny v  rokoch 1782 - 2004
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Obr. 1 Vývoj podielu foriem využitia krajiny v rokoch 1782 - 2004

Druhú najväčšiu rozlohu zaberala orná pôda. Maximálnu rozlohu dosiahla
v roku 1954 ,  a to  na úkor pasienkov a lúk. V rokoch 1991 – 2004 sa dostala
približne na úroveň rokov 1782/83 – 1873.

Vinohrady a sady sa viažu predovšetkým na úpätia teplých a mierne teplých
vrchovín. Veľmi mierny pokles zaznamenali plochy s formami vinohrady a sady.
Pri ktorých  bol  úbytok   z pôvodného  podielu  10,0%  z celkovej  rozlohy  na
súčasných 3,4%. Spôsobený bol taktiež urbanizačným procesom.

Les vystupuje ako najstabilnejšia forma z hľadiska zmien. Poukazuje na to,
že  človek už  koncom 18.  storočia  zistil,  že  plochy na vrchovinách mali  menej
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priaznivé podmienky na osídlenie a poľnohospodárstvo. Svahy s veľkým sklonom
nie sú vhodné na výstavbu sústredených sídiel a veľkoplošnú ornú pôdu. 

Veľkú dynamiku malo zastúpenie zastavaných plôch. Ešte v roku 1873 malo
len  6,4  % zastúpenie.  V  roku  1956  vzrástlo  zastúpenie  na  18,9%.  Výsledkom
intenzívnej výstavby v období socializmu bol nárast výmery zastavaných plôch, a
to na 41, 2 %. 

Ďalej  sme  skúmali  koeficient  antropického  ovplyvnenia  krajiny  (Kao),
koeficient  pôvodnosti  kultúrnej  krajiny  (Kpkk,  koeficienty ekologickej  stability
Kes 1, Kes 2 a Kes 3. Na obr. 2  až 5 je vývoj jednotlivých koeficientov  krajiny
v piatich obdobiach.

Vývoj  koeficientu antropického ovplyvnenia kraj iny (Kao)

0,77 0,72

3,75

5,86
6,01

0
1
2
3
4
5
6
7

1782 1873 1954 1991 2004

časový horizont

Kao

Obr. 2 Vývoj koeficientu antropického ovplyvnenia krajiny (Kao)

Koeficient  antropického  ovplyvnenia  sa  v dvoch  prvých  časových
horizontoch  prakticky  nemenil  (obr.  2).  Od  roku  1954  nastala  prudká  zmena,
hlavne  dôsledkom  negatívnej  zmeny  v zastúpení  lúk  a pasienkov.  Maximum
dosiahol rok 1991, neskôr nastalo mierne zlepšenie stavu. V porovnaní s Kupkovou
(2001) jej  maximálne hodnoty koeficienta antropického ovplyvnenia krajiny boli
v pomere s našimi 27, 1 : 6,0.  

91



v ývoj  koeficientu pôvodnosti kultúrnej  kraj iny
(Kppk a Kes1)

1,48

0,36

1,65

0,33 0,34

1,3 1,37

0,27 0,17 0,17
0

1
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4

1782 1873 1954 1991 2004

časový horizont
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Kppk

Obr.  3  Vývoj koeficientu pôvodnosti kultúrnej krajiny (Kppk) a KeS1

Obr.  3  zobrazuje  vývoj  dvoch grafov. Prvým grafom  je  Kes1 a druhým
grafom vývoj koeficientu pôvodnosti kultúrnej krajiny. Obidva grafy majú takmer
identický priebeh. Maximum dosahujú v roku 1873, potom prudko klesá v roku
1954. Neskôr sa vývoj do roku 2004 stabilizoval

Vývoj  koeficientu ekologickej  stability (Kes2)
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Obr. 4  Vývoj koeficientu ekologickej stability krajiny (Kes2)

Krivka  grafu (obr.4)  má relatívne  vyrovnaný priebeh.  Najnižšie  hodnoty
dosahuje   v roku 1873 (zmena lomu krivky).  Spôsobený bol  poklesom výmery
plôch s vyšším stupňom ekologickej významnosti (les, pasienok a lúka). V ďalšej
perióde sa hodnoty (rok 1954 ) postupne zvyšujú až po rok 2004. 
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Výv oj  koeficientu ekologickej  stability (Kes 3)
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Obr. 5  Vývoj koeficientu ekologickej stability (Kes3)

Koeficient Kes3  (obr. 5) má klesajúci priebeh vývojovej krivky. Maximum
dosahuje v roku 1782. Mierny pokles pokračuje po rok 1873. Ďalej prudko klesá
v roku 1954,  ktorý spôsobil nárast plôch s veľkou nestabilitou (orná pôda, resp.
zastavané plochy). Nakoniec mierne klesá až po rok 2004. 

Krajinná štruktúra a jej  zmeny sú výsledkom odrazu socio-ekonomických
podmienok daného územia. Zázemie Nitry patrí k najstaršie osídleným na celom
území Slovenska.  Najväčší  vplyv na krajinu  zaznamenalo osídlenie  slovanským
obyvateľstvom,  a  to  postupne  od  6.  st.  Obyvatelia  sa  zaoberali
poľnohospodárstvom. Hradisko na Martinskom vrchu je spojené s menom kniežaťa
Pribinu, ktorý spolu s moravským kniežaťom Mojmírom II. založili Veľkú Moravu.
Neskôr  sa jej územie stalo súčasťou Uhorského kráľovstva. Založenie Zoborského
benediktínskeho  kláštora  prinieslo  vyššiu  ekonomickú  i  kultúrnu  úroveň
obyvateľstva, ale paralelne aj intenzívnejšie využívania územia. V 12. a 13 storočí
negatívne na rozvoj mesta vyplýval rozmach banských miest v horských oblastiach
Slovenska. Od začiatku 14.  storočia  sa mesto stáva zemepánskym typom mesta
s prevahou cirkevných funkcií. Po bitke pri Moháči trpelo mesto útokmi Turkov.
Až do polovice 19 storočia bola Nitra menším mestečkom, ktorého obyvatelia sa
živili  hlavne  poľnohospodárstvom  a vinohradníctvom  (Drgoňa.,  Dubcová.,
Kramáreková., Chrastina a Krogmann 1998). Všetky tieto zmeny zanechali vlastný
odraz vo vývoji kultúrnych vrstiev mestskej krajiny (Žigrai 2000).

Výskum potvrdil,  že najväčšie zmeny nenastali  v prvých dvoch časových
horizontoch.  V období  rokov  1782/83  –  1873   sa  rozloha  jednotlivých  foriem
využívania takmer nemenila. Naopak prudká zmena v území nastala po roku 1954.
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Ešte v tomto roku vzrástla rozloha ornej pôdy o takmer 20%. Podobne najväčšie
zastúpenie  ornej  pôdy  v tomto  roku  zistili  Lipský  (1999)  a Olah  (2003).
Socialistické  poľnohospodárstvo  prinieslo  podstatné  zjednodušenie  krajinnej
štruktúry. Intenzifikácia sa realizovala v dvoch etapách. Prvú koncom 50 - tich a
začiatkom 60 – tich rokov. Jej  výsledkom bolo sceľovanie parciel a rozorávanie
medzí.   Druhá  etapa  sa  uskutočnila  v  70   -  tich  rokoch  jej  následkom  bola
intenzifikácia a aplikácia veľkovýrobného spôsobu hospodárenia. 

Žiadne zmeny sme neregistrovali medzi rokom 1991 a 2004. Naznačuje to
hlavne  silnú  intenzifikáciu,  už  zastavaných  území  (centrum mesta,  resp.  nové
plochy pre hyper- a supermarkety  v intraviláne). Je to dôsledok polohy územia
v intenzívne využívanej  poľnohospodárskej  krajine.  Zmeny sme nepozorovali  aj
v dôsledku krátkeho časového obdobia, v ktorom nastali posledné politické zmeny.
Odozva na zmeny sa prejaví pravdepodobne až neskôr.

Záver
Na území zázemia Nitry majú koeficienty ekologickej stability Kes2 a Kes3

odlišný priebeh. Tieto využívajú v porovnaní s koeficientom ekologickej stability
Kes1,  koeficientom  pôvodnosti  kultúrnej  krajiny  Kpkk  a koeficientom
antropogénneho  ovplyvnenia Kao  aj  posúdenie  váhových faktorov  hodnotených
prvkov využitia krajiny. Za závažné nedostatky tejto metódy možno považovať, že
neodráža vnútornú krajinnú štruktúru a zároveň aj dynamiku procesov.  

Výsledky tejto  štúdie  môžu prispieť  ku riešeniu vzťahu medzi krajinno-
ekologickými  vlastnosťami  krajiny  a  ich  ekonomickým sociálnym i  kultúrnym
využitím.  Metodika  merania  koeficientov  ekologickej  stability  umožnila
vyhodnotiť dlhodobý vývoj prostredníctvom rôznych druhov koeficientov.

Ďalej  môže  prispieť  ku  zabezpečeniu  ekostabilizačných  funkcií  krajiny.
Zároveň sa môžu využiť ako modelové riešenie najmä územia ležiace na rozhraní
medzi Karpatskými pohoriami a Panónskymi nížinami.
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ANALYSIS OF THE LONG-TERM LANDSCAPE USE CHANGES IN THE
REGION OF NITRA

Resume
Research confirmed that the biggest changes didn’t happen in the first two

terms.  Between 1782/83  and  1873  the  area  extent  of  the  individual  use  forms
almost didn’t change. On the contrary, after 1954, area changed very sharply. In
this year the arable  land extent rose nearly by 20%. Similar  findings about the
arable land extent in this year made also Lipský (1999) and Olah (2003). Socialistic
agriculture  brought  substantial  simplification  of  the  landscape  structure.
Intensification was realized in two stages. The first one in the late 50’s and early
60’s  and  resulted  in  reintegration  of  parcels  and  ploughing  up  the  balks.  The

95



second stage was realized in the 70’s and its consequence was the intensification
and application of a mass-producing way of management. 

In  Nitra  region  have  coefficients  of  ecological  stability  Ces2 and  Ces3

different course. These coefficients, in comparison with coefficient of ecological
stability Ces1, coefficient of cultural landscape originality Cpkk and coefficient of
anthropogenic impact on the landscape Cao, take advantage also of examination of
weighty factors of examined landscape use elements. As a serious imperfection of
this method could be regarded, that it doesn’t reflect the inner landscape structure
and dynamics of processes.

Results of this survey can contribute to the solution of relation between the
landscape   ecological features of the land and its economic, social and cultural use.
Methodology of coefficient of ecological stability measurement enabled to evaluate
the long-term development by means of different types of coefficients.

It  can also contribute to the security of eco-stabilization functions of the
landscape.  It  can  be  used  as  a  model  solution  chiefly  for  areas  lying  on  the
boundary between the Carpathian massif and the Panonian lowlands. 
Table 1.  Landscape use development in the years 1782-2004
Fig. 1. Development of the landscape use forms in 1782–2004
Fig. 2. Development of coefficient of antropogenic impact on the landscape  (Cao)
Fig. 3. Development of coefficient of cultural landscape originality and coefficient
of ecological stability (Cpkk and Ces1)
Fig. 4.  Development of coefficient of ecological stability (Ces2) 
Fig. 5.  Development of coefficient of ecological stability (Ces3)

Štúdia bola vypracovaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0202/03
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POSTAVENIE GEOEKOLÓGIE VO VÝSKUME KRAJINY
A KRAJINNOM PLÁNOVANÍ

Vladimír Falťan

Abstract: Geoecology in the meaning of complex physical geography is  favour
topic in Slovak geographic research and education now. The study of relationships
between landscape components has bigger importance for human society and issues
of researches can also help in the field of landscape  planning. The aim of our paper
is  to  shortly describe  position of  Slovak geoecology in  landscape  research  and
environmental planning. 

Key  words:  geoecology,  landscape  research,  geographical  sciences,  landscape
planning, Slovakia.

Úvod
Geoekológia  (v  zmysle  komplexnej  fyzickej  geografie)  predstavuje

v súčasnosti  na  Slovensku  populárnu  a v hojnej  miere  i na  vysokých  školách,
vrámci  študijných  programov  s  geografickým  a environmentálnym  zameraním,
vyučovanú  vednú  geografickú  disciplínu.  Vieme,  že  veľkomierkový  výskum
vzťahov medzi komponentami krajiny poskytuje dôležité podklady pre plánovaie
krajiny.  Náš  príspevok  sa  zaoberá  stručným  popisom  postavenia  geoekológie
(chápanej  ako  súčasti  systému geografických  vied  v zmysle  Mičiana,  1999)  vo
výskume krajiny a jej plánovaní v Slovenskej republike.

Geoekológia a príbuzné vedné disciplíny
Geoekológiu  chápeme ako  komplexnú fyzickú  geografiu  (Billwitz,  1985,

Mičian,  1996).  V užšom  chápaní  objektom  výskumu  je  prírodná  krajina,
predmetom výskum prírodných geosystémov z geografického aspektu. Pri širšom
chápaní  je  objektom  krajina  a predmetom  výskum  totálnych  (komplexných)
geosystémov (prírodné + socioekonomické komponenty) z geografického aspektu.

Vhodnejší  názov  pre  širšie  chápanú geoekológiu  je  podľa  nás  inegrálna
(komplexná)  geografia  v zmysle  Mičian  (1999).  Demek(1999)  používa  pojem
geoekológia (náuka o krajine) v širšom slova zmysle.  Ešte širší predmet výskumu
má krajinná ekológia.

Informačná báza geoekologického výskumu
Súčasná  geoekológia  ako  syntetizujúca  fyzickogeografická  veda  používa

okrem  metód  vlastnej  práce  v teréne  nielen  mapové  či  textové  informácie
z analytických  fyzickogeografických  výskumov  (napr.  litogeografického,
pedogeografického,  biogeografického  a pod.),  ale  tiež  z im príbuzných  vedných
disciplín  (napr.  geológie,  pedológie,  botaniky,  zoológie  a pod.),  diaľkového
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prieskumu Zeme, či  databázy geografických informačných systémov.  Vizuálno-
priestorové aspekty kultúrnej krajiny (Oťaheľ, 1999) a ich interpretácia pre potreby
tvorby  máp  krajinnej  pokrývky,  alebo  využitia  zeme,  podobne  ako  tvorba
komplexných  krajinných  jednotiek  (napr.  systémom  abiokomplex/land  use),
presahujú hranice striktne chápanej komplexnej fyzickej geografie, ale pre súdobú
plánovaciu krajinársku prax sú nevyhutné. 

Geoekologický výskum krajiny
Komplexný  terénny  výskum  prírodných  systémov  krajiny  predstavuje

empirickú  časť  geoekológie.  Trendom dnešnej  slovenskej  fyzickej  geografie  je
detailný výskum rôznych regiónov v čo najväčšej prakticky realizovateľnej mierke
(Minár a kol.,  2001). V mapách 1 : 10 000 nie je problémom vyhraničiť geotopy
(okrem  homogénnych  abiotických  komponentov  môže  nahradiť  potenciálnu
prirodzenú  aktuálna  reálna  vegetácia).   Popri  klasickom statickom prístupe  sa
začína viac rozvíjať i výskum dynamický – zameraný na sledovanie tokov látok
a energie  v krajinných  systémoch.  Veľkou  pomocou  pri  konečnom  spracovaní
výsledkov  výskumov  je  prostredie  geografických  informačných  systémov.
Výsledky výskumu geosystémov poskytujú praktické i metodické poznatky tiež pre
negeografické vedné disciplíny (Falťan, 2002).

Geoekológia v krajinnom plánovaní
Aplikovanej geoekológií (Mičian, 1999) sa v súčasnosti naskytá široké pole

pre  využitie  geografických  postupov  v environmentálnej  praxi.  Tímy,  ktorých
súčasťou  sú  i geoekológovia,  sa  zaoberajú  tvorbou  Územných  systémov
ekologickej  stability,  štúdiami  vplyvov   hodnotenia  činností  i  kumulatívnych
účinkov na životné prostredie, na geosystémovej teórií je tiež založené  krajinné
plánovanie používajúce metodiku LANDEP (Ružička, Miklós, 1982). Pre rozvoj
krajinnoekologických  metód  je  dôležité  podporovať  dlhodobé  a stacionárne
výskumy  zložiek  krajiny  a pri  nezrovnalostiach  v používaných  podkladových
mapách  a údajoch  preferovať  terénny  výskum  nad  výlučne  teoretickým
spracovaním údajov s nasledujúcim krajinnno – plánovacím výstupom.

Záver
Náš  predkladaný  príspevok  sa  zaoberá  stručným  popisom  súčasnej

geoekológie, jej objektu, predmetu, postavenia vo výskume krajiny a jej plánovaní
v Slovenskej republike. Geoekológiu chápeme v užšom význame ako komplexnú
fyzickú  geografiu.  V širšom  význame,  ak  sa  zaoberá  výskumom  krajiny  ako
totálneho  geosystému a syntetizuje  výsledky komplexného  fyzickogeografického
i socioekonomického výskumu, sa blíži vednému odboru integrálna geografia. Jeho
rozvoj  by  mal  v nasledujúcich  rokoch  patriť  k významným úlohám slovenskej
geografie,  pretože  jedine  komplexné  štúdium krajiny  zo  systémového  hľadiska
predstavuje korektný základ pre jej hodnotenie a priestorové plánovanie. 
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Poznáme teoreticko-metodologické  jadro  geoekológie  (podľa  Mičianovho
systému geografických vied, l.c. Mičian, 1999), syntetizujúce metódy  využívame
v empirickej  časti  geoekológie  (s  klasickou  komplexnou  fyzickogeografickou
prácou v teréne) a tiež v jej  aplikovanej časti (napr.  pri tvorbe prác EIA, ÚSES,
hodnotenia kumulatívnych účinkov na životné prostredie).
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POSITION OF GEOECOLOGY IN LANDSCAPE RESEARCH AND
ENVIRONMENTAL PLANNING

Resume
Geoecology in the meaning of complex physical geography is favour topic in

Slovak geographic research and education now. The study of relationships between
landscape  components  has  bigger  importance  for  human  society  and  issues  of
researches can also help in the field of environmental planning. 

The aim of our paper is to shortly describe position of Slovak geoecology in
landscape research and environmental planning. We know theoretic and methodic

99



core of geoecology (based on Mičian’s geographical science system) as a cardinal
part of complex physical geography.  We distinguish also empirical (in meaning of
classic field-work geoecological research) and applied parts of geoecology (here is
place for using of geoecological methods in landscape planning practice, e.g. EIA,
Ecological  network,  cumulative  effects  assessment).  We  concentrate  to  object,
subject of geoecology, into research of landscape like complex geographical system
and propose some choosen methods. Perfect knowledge about geosystems and their
mapping  is  important  base  for  correct  and  effective  landscape  planning  and
development. 

Table 1. Relationship between integral geography, geoecology and complex human
geography (modified by Mičian)

Tab.  č.  1 Vzťah  medzi  integrálnou  geografiou,  geoekológiou  a komplexnou
humánnou geografiou (upravené podľa Mičiana).

Integrálna
geografia

Geokológia  (komplexná
fyzická geografia)

Analytické  fyzickogeografické
disciplíny

Komplexná  humánna
(socioekonomická) geografia

Analytické  humánnogeografické
disciplíny

RNDr. Vladimír Falťan, PhD
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta UK
Mlyská dolina 1, B1-458, 842 15 Bratislava
e-mail: faltan@fns.uniba.sk
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STANOVENIE NADZEMNEJ BIOMASY TRSTE NA ÚČELY
EKONOMICKÉHO HODNOTENIA MOKRADÍ

Halabuk, A., Mojses, M., Sedláková, J.

Abstract: We present a brief description of aboveground biomass estimation in the
Paríž  creek  nature  reserve  providing  a  basis  for  later  economic  assessment  of
wetland values.  A difficult  accessibility on the  reed  marhes site  determines the
methods  used  for  the  estimation.  Particularly,  using  of  high-resolution  satelite
images  is  very  relevant  in  such  cases.  We  attempt  to  identificate  different
management  units,  which  can  help  on  final  total  reed  aboveground  biomass
estimation. 

Keywords: aboveground biomass, satellite images , reed marshes 

Úvod
Za  jednu  z mnohých  funkcií  mokradí  v krajine  možno  považovať

i produkciu  biomasy.  Mokrade  patria  medzi  najproduktívnejšie  ekosystémy
(Meuleman  et  al.,  2002).   Osobitne  mokraďové  ekosystémy  s prevahou  trste
obyčajnej (Phragmites communis) - trstiny, dosahujú najvyššie hodnoty nadzemnej
biomasy spomedzi sladkovodných nelesných mokradí. (Whigham et al., 1978).

Nadzemná biomasa trstín zároveň predstavuje úžitkovú hodnotu, čo možno
využiť  pri  priamom  ekonomickom  hodnotení  úžitkov  takýchto  typov  mokradí
(Bezák, Petrovič, 2004). 

Vzhľadom na charakter trstinových ekosystémov a osobitne zlú dostupnosť
v súvislosti  s trvalým  zamokrením  sme  sa  venovali  možnostiam  stanovenia
nadzemnej  biomasy  v podmienkach  trstinových  ekosystémov  v NPR  Parížske
močiare Gbelce.

Charakteristika územia
NPR Parížske močiare Gbelce sa nachádza v katastri obcí Gbelce a Nová

Vieska patriace do okresu Nové Zámky. Veľkosť NPR je 184,05 ha, nadmorská
výška sa pohybuje v rozpätí 120 - 125 m n.m. Územie NPR je zákonom chránené
od  roku  1966  s hlavným  dôvodom  ochrany  hniezdnych  biotopov  vzácnej
ornitofauny.  Lokalita  svojim  charakterom  predstavuje  zazemnené  jazero
v tektonickej depresii s prevahou súvislých trstinových spoločenstiev, striedajúcich
sa s malými plochami otvorenej vodnej hladiny. V najvyššie položených miestach
sa vyskytujú mozaikovité  spoločenstvá krovinatých vŕb. Stredom lokality preteká
umelo  prehĺbený  kanál  Paríž.  Postupnú  premenu  lokality  z pôvodne
vnútrozemského jazera po súčasný stav opisujú autori Gajdoš et al., 2002, Bezák
a Petrovič, 2004.   
Použité metódy 
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Pred  samotným  stanovením  nadzemnej  biomasy  v teréne  sme  najprv
rozdelili  lokalitu  na  3  hlavné  zóny:  pravidelne  kosenú,  nekosenú,  nepravidelne
kosenú. Hlavným predpokladom vyčlenenia týchto zón bolo zastúpenie nezelenej
starej biomasy, respektíve hustota živej zelenej biomasy (pravidelne kosené zóny
s pravidelným  odberom  nadzemnej  biomasy).  Identifikáciu  týchto  zón  sme
uskutočnili  priestorovou  analýzou  a následnou  klasifikáciou  rozloženia  NDVI.
NDVI - Normalised  Difference  Vegetation Index   patrí  medzi  najpoužívanejšie
vegetačné  indexy  (Davidson  and  Ferenc,  2001).  NDVI  koreluje  s množstvom
zelenej biomasy, čo nám umožnilo rozlíšiť stanovištia pravidelne kosené so stálym
odberom  zelenej  biomasy  od  stanovíšť  s veľkým  zastúpením  starej  biomasy
indikujúcou nepravidelnú resp. žiadnu kosbu. V našom záujmovom území sme na
jeho  získanie  použili  satelitné  snímky  QuickBird  (september  2003)  s
multispektrálnym  rozlíšením  2,5  m.  Po  rozčlenení  manažmentových  zón  sme
vybrali reprezentatívne plochy pre každú zónu, v ktorých sme uskutočnili terénne
stanovenie  nadzemnej  biomasy.  Všetky terénne  práce  sme  uskutočnili  v období
August-September 2003. 

Klasické metódy stanovenia nadzemnej biomasy súhrnne opisuje Dykyjová
a kol.,  1989. Vzhľadom na špecifické podmienky močiarneho ekosystému trstín
sme použili dva spôsoby stanovenia nadzemnej biomasy v závislosti od dostupnosti
stanovištia. V terestrických častiach s dobrou dostupnosťou sme použili deštrukčnú
metódu stanovenia biomasy úplným zberom trstiny v štvorci 1x1 m (odber. miesta
1,2,3).  V miestach  so  zlou  dostupnosťou  (podmáčané  alebo  veľmi  bahnité
stanovištia)  sme  použili  zjednodušenú  metódu  stanovenia  nadzemnej  biomasy,
ktorú opisuje napr.  Meulemen et al.,  2003. V štvorci 1x1 m sme sčítali celkový
počet jedincov trste. Následne sme náhodne vybrali 30 rastlín, ktoré sme zmerali,
vysušili  a odvážili.  Celkový  počet  rastlín  sme  nakoniec  vynásobili  priemernou
hodnotou náhodne vybraných rastlín trste.    

Výsledky
Prehľad  zastúpenia  jednotlivých  zón  rozklasifikovaných  na  základe

rozloženia NDVI je uvedený v tab. č. 1. Obr. č. 1 vyjadruje rozloženie odberných
miest v manažmentových zónach. Najväčšiu plochu (98,67 ha) zaberajú zóny, ktoré
sú pravidelne kosené, spravidla centrálne časti lokality. Zóny nepravidelne kosené,
predstavujú  väčšinou  prechodovú  zónu  medzi  trvalo  podmáčanými  plochami
a kosenými časťami. Najmenšiu časť (17,8 ha) zaberajú zóny nekosené, ktoré sa
viažu na úseky s otvorenou vodnou plochou alebo okrajové časti lokality. V tab. č.
2 sú uvedené výsledky analýz nadzemnej biomasy trste v jednotlivých odberných
miestach. Okrem základných údajov o nadzemnej biomase trste sú uvedené i ďalšie
údaje charakterizujúce jednotlivé typy manažmentu. Ako je  zrejmé z výsledkov,
najmä zastúpenie starej nezelenej biomasy a hustota zelených stoniek predstavujú
dobré  indikátory  manažmentu.  Na  základe  výsledkov  možno  jednotlivé  zóny
charakterizovať  nasledovne.  Pravidelne  kosené  zóny  sú  charakteristické  veľmi
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homogénnou  výškovou  štruktúrou,  veľkou  hustotou  zelenej  biomasy  s veľmi
nízkym  zastúpením  starej  nezelenej  biomasy,  s priemernou  výškou  234  cm
a priemernou  celkovou  nadzemnou  biomasou  trste  1832  g/m2.  Prechodové
nepravidelne kosené zóny predstavujú  výškovo rôznorodé vysoké porasty s veľkou
hustotou  a veľkým  zastúpením  starej  nezelenej  biomasy.  Porasty  dosahujú
najväčšie hodnoty celkovej nadzemnej biomasy trste s priemernou hodnotou až 

2839 g/m2. Treba však upozorniť na fakt, že skoro tretinu z tejto hodnoty
predstavuje stará nezelená biomasa. Nekosené zóny sú charakteristické veľmi
riedkymi nízkymi porastami trste s veľkým zastúpením starej nezelenej biomasy
s priemernou hodnotou celkovej nadzemnej biomasy trste v priemere 999 g/m2.

Tab. č. 3 uvádza i celkovú biomasu podľa jednotlivých zón. Celkovo
bolo v NPR Parížske močiare Gbelce stanovené 3814 ton nadzemnej biomasy
trste.

Záver
Treba zdôrazniť, že prezentované výsledky predstavujú len hrubý odhad o

nadzemnej  biomase  trste  v záujmovej  lokalite.  Súvisí  to  najmä  s povahou
močiarnych  trstín,  ktoré  neumožňujú  použiť  dostatočné  množstvo  opakovaní
a náhodných  odberných  miest,  čo  tvorí  základný  predpoklad  následného
štandardného štatistického vyhodnotenia.  Získané údaje možno použiť pre účely
priameho  ekonomického  hodnotenia  takéhoto  typu  močiarnych  ekosystémov
v súvislosti s trhovým ohodnotením vykosenej trste.
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THE ESTIMATION OF ABOVEGROUND BIOMASS IN THE PARÍŽ
CREEK REED MARSHES 

Resume
Paper briefly presented aboveground biomass estimation in the Paríž creek

reed marshes.  A satelite  derived NDVI was used for  the identification of main
management units. This was especially important for easier sampling used for the
final  total  aboveground  biomass  estimation.  The  results  have  shown  main
differences between the management units. The total amount of 3814 tone of the
reed aboveground biomass was estimated in the Paríž creek nature reserve.

List of tables:
Fig. 1 Management units derived from NDVI distribution
Tab. 1 Management units identification
Tab. 2 Aboveground biomass on the selected sample plots
Tab. 3 Aboveground biomass in the management units

obr. č. 1 Zóny manažmentu na základe rozloženia NDVI

tab. č. 1 Vyčlenenie manažmentových zón na základe NDVI

Zóna Rozloha (ha)
NDVI
(priemer)

NDVI (smer.
odchylka)

NDVI
(koeficient
variácie) Manažment

1 17.58 0.11 0.13 122.31 nekosená
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2 64.48 0.23 0.05 22.93 nepravidelná kosba
3 98.67 0.33 0.04 13.25 pravidelná kosba

tab. č. 2 Stanovenie nadzemnej biomasy v jednotlivých odberných miestach (1x1m)

Odber.
miesto Manažment

Hustota
(počet stoniek/m2)

Zelená
biomasa

Nezelená
biomasa

Celková
nadzemná
biomasa

1 pravidelne kosba 136 1404.80 45.43 1450.23
2 nekosené 88 589.80 385.94 975.74
3 nepravidelná kosba 198 2052.25 1526.78 3579.03
4 nekosené 280 660.65 647.42 1308.07
5 nepravidelná kosba 106 1224.03 530.92 1754.93
6 nepravidelná kosba 140 2784.99 396.70 3181.69
7 nekosené 102 459.18 359.66 818.84
8 pravidelne kosba 116 2398.54 57.69 2456.23
9 nekosené 76 654.03 242.10 896.14
10 pravidelne kosba 114 1530.28 58.99 1589.28

tab. č. 2 pokračovanie
Odber.
miesto

Podie
 nezelenej biomasy Počet zelených stoniek Priemerná výška porastu (cm)

3.13 129.00 190
2 39.55 24.00 218
3 43.09 114.00 278
4 49.49 75.00 210
5 30.25 96.00 270
6 12.47 117.00 297
7 43.92 86.00 175
8 2.35 112.00 281
9 27.02 48.00 223
10 3.71 106.00 230

tab. č. 3 Odhad celkovej nadzemnej biomasy trste v jednotlivých manažmentových
zónach

Manažment. zóny

Počet
odbero
v

Zelená
biomasa
(priemer)

Celková
nadzemná
biomasa
(priem.)

Podiel
nezelenej
biomasy
(priem.)

Počet
zelených
stoniek
(priem.)

1- nekosené 4.00 590.92 999.70 40.00 58.25
2 - neprav. kosba 3.00 2020.42 2838.55 28.60 109.00
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3 - prav. kosba 3.00 1777.87 1831.91 3.06 115.67

tab. č. 3 pokračovanie

Manažment. zóny

Priemerná
výška porastu
(priem.)

Rozloha
(ha)

Celková
nadzemná
biomasa v
zóne (t)

1- nekosené 207 17.58 175.75
2 - neprav. kosba 282 64.48 1830.30
3 - prav. kosba 234 98.67 1807.55

Mgr.Andrej Halabuk, Ing.Matej Mojses,
RNDr. Jana Sedláková, PhD. 
Ústav Krajinnej Ekológie SAV Bratislava, pobočka Nitra
Akademická 2 
949 01 Nitra (andrej.halabuk@savba.sk)
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HODNOTENIE STUPŇA ANTROPIZÁCIE HYDROLOGICKÉHO CYKLU
NA PRÍKLADE ČIASTKOVÝCH POVODÍ HORNÉHO VÁHU

Ján Hanušin

Abstract: Presented method evaluates 9 partial basins in upper Váh basin area as
a relatively independent units both from the point of view of generation of water
sources and their use as well. This allows to asses the level of anthropization of
hydrological cycle in particular basins on the base of comparison of autochtonous
water sources and their exploitation.

Key words: hydrological cycle, basin, anthropization, water potential

Úvod
Cieľom  príspevku  je  vyhodnotenie  a  porovnanie  antropizácie

hydrologického  cyklu  na  príklade  9  čiastkových  povodí  horného  Váhu.
Prezentovaná štúdia je priemetom a čiastočným modifikovaním metodiky použitej
pre hlavné povodia Slovenska (Hanušin 2003, 2004) do detailnejšej mierky.

Metodika
Rozhodujúcim  limitom  spracovania  predloženej  metodiky  je  dostupnosť

dostatočne  dlhého  pozorovacieho  radu  prietokov  v záverečnom  profile
vymedzeného povodia ako aj mierka, detailnosť  a dostupnosť viacerých ďalších
charakteristík.  Metodickým  základom  hodnotenia  antropizácie  hydrologického
cyklu ako  miery pretvorenia krajiny je  porovnanie  vodného potenciálu krajiny
voči  miere  záťaže  hydrologického  cyklu.  Vychádzajúc  z  predstavy  o
antropocentrickej  podstate  potenciálu  považujeme  za  vhodné  rozlišovať  termín
vodný  (hydrologický)  a  vodohospodársky  potenciál.  Vodným  potenciálom
rozumieme mieru  prirodzenej  ponuky vody z prírodnej  krajiny, determinovanú
vlastnosťami  lokálneho  hydrologického  cyklu,  resp.  vlastnosťami  krajinnej
štruktúry v príslušnej prírodnej krajine (najmä veľkosťou zrážok, morfometrickými
a  litologickými  podmienkami,  určujúcimi  charakter  odtoku  z  povodia).  Vodný
potenciál považujeme za druh produkčného potenciálu. Rozlišujeme autochtónny a
alochtónny vodný potenciál.  Autochtónny vodný potenciál  zahŕňa  povrchové  a
podzemné vodné zdroje  vyprodukované miestnym krajinným systémom (zväčša
povodím),   zatiaľ čo alochtónny vodný potenciál zahŕňa aj vodné zdroje, najmä
povrchové,  pritečené z priľahlých krajinných systémov (napr. z vyššie položených
častí povodí). 

Vodohospodársky  potenciál  je  vodný potenciál  navýšený o  disponibilné
zdroje vôd, ktoré sú výsledkom vedomej činnosti človeka. Sem patria napr. vodné
nádrže,  objemy nadlepšených  prietokov  alebo  zdroje  podzemných vôd  získané
umelou infiltráciou, prevody vody medzi povodiami. 
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Hodnotili sme alternatívne 5 a 6 indikátorov  veľkosti vodného potenciálu.
Ako  alternatívny  indikátor  sme  hodnotili  prietok  v  záverečnom  profile  resp.
prírastok prietoku v sledovanom povodí. Vzhľadom na rozdiely vo veľkosti povodí
boli niektoré indikátory  vymedzené ako relatívne hodnoty na jednotku plochy. 

Hodnotili sme:
- priemerný ročný úhrn zrážok v mm za obdobie 1975-1999
- odtokový koeficient v % , stanovený z priemerného ročného úhrnu  zrážok

a priemerného  odtoku v záverečnom profile
- hustotu riečnej siete v km na km2

- špecifický povrchový odtok v l.s-1.km-2

- špecifické zásoby podzemných vôd v l.s-1.km-2

- prietok v záverečnom profile resp.  prírastok prietoku v sledovanom povodí
(alternatívny indikátor).

Vodohospodársky  potenciál  sme  získali  sumáciou  vodného  potenciálu
(alternatíva 6 indikátorov) a indikátoru Vcelk, ktorý predstavuje absolútnu hodnotu
celkového objemu vodných nádrží v povodí. 

Príslušné údaje za povodia sme získali priamo alebo spracovaním údajov
SHMÚ resp.  transformáciou databázy malých povodí spracovanej  na GÚ SAV
(Solín  et  al  2000).  Celkove sme teda  v každom povodí  hodnotili  2  alternatívy
vodného a jednu alternatívu vodohospodárskeho potenciálu.

Záťaž hydrologického cyklu definujeme ako sumár pôsobení a následného
pretvorenia prirodzeného hydrologického cyklu činnosťou človeka. Hodnotili sme
ju na základe  5 vybraných indikátorov,  ktoré mali  charakter  relatívnych hodnôt
vymedzených  voči ploche povodia, počtu obyvateľov v ňom, či voči odtečenému
množstvu.  Problematiku  indikátorov  antropizácie  hydrologického  cyklu  sme  sa
bližšie zaoberali v príspevku Hanušin (2003).

Hodnotili sme:
- stupeň lesnatosti (v % z plochy povodia)
- priemerné  ročné  odtečené  množstvo  autochtónnych  povrchových  vôd  na

jedného obyvateľa
- zásoby podzemných vôd na 1 obyvateľa
- odbery povrchových a podzemných vôd v povodí  k priemernému ročnému

autochtónnemu  odtoku z povodia
- zásobný objem veľkých vodných nádrží  (s  Vcelk>1 mil.m3)  k  priemernému

ročnému autochtónnemu  odtoku z povodia.
Jednotlivé  hodnoty  indikátorov  veľkosti  vodného  potenciálu  a záťaže

hydrologického cyklu v 9 sledovaných čiastkových povodiach sme rozdelili do 3
intervalov, ktoré sme ohodnotili stupňami 1-3 podľa relevancie k veľkosti vodného
a vodohospodárskeho potenciálu resp.  k záťaži  hydrologického cyklu.  Výsledné
sumy stupňov predstavovali veľkosť vodného potenciálu resp. vodohospodárskeho
potenciálu  a záťaže  hydrologického  cyklu  v jednotlivých  povodiach.  Odčítaním
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výsledného stupňa  záťaže  hydrologického cyklu od  výsledného stupňa vodného
potenciálu (2  alternatívy)  a  vodohospodárskeho potenciálu  sme získali  hodnotu
vyjadrujúcu  stupeň  antropizácie  hydrologického  cyklu  povodia  v  troch
alternatívnych hodnotách. Získané hodnoty sme rozdelili do 4 stupňov (viď Obr.).
Každé  čiastkové  povodie  bolo  takto  ohodnotené  tromi  výslednými  hodnotami
stupňa antropizácie.  Tri  rôzne prístupy s tromi odlišnými výslednými hodnotami
sme  zvolili  preto,  aby  sme  aspoň  čiastočne  zobjektivizovali  ordinálne  postupy
použité  v  metodike.  Výsledný  stupeň  antropizácie  sme  získali  spriemerovaním
troch výsledných alternatívnych hodnôt a ich zaokrúhlením a priradením k stupňom
antropizácie  1  (najnižší)  až 4  (najvyšší).     Stupeň antropizácie hydrologického
cyklu je vo väčšine prípadov v priamej závislosti k miere celkového pretvorenia, ak
chceme skultúrnenia, krajiny.

Výsledky aplikácie
Predloženú metodiku sme aplikovali na povodí horného Váhu, uzavretom

profilom  Váh  -  Žilina,  pod  ústím  Rajčianky.  Celková  hydrologická  rozloha
sledovaného povodia  po uvedený profil je  7122   km2,  nami študovaná časť je
zmenšená o 885 km2, ktoré predstavujú medzipovodia, nezahrnuté do spracovania,
najmä z dôvodu nepokrytia hydrologickými  meraniami. Študovaná časť povodia
má takto rozlohu 6237 km2.  Z hľadiska charakteru krajiny prevládajú  v povodiach
kontrastné  typy  zdrojových  častí  horných  tokov  v  montánnej,  pomerne  málo
narušenej krajiny na jednej strane a  kotlinovej, husto osídlenej poľnohospodárskej
krajiny na strane druhej. Dôležitou skutočnosťou z vodohospodárskeho hľadiska je
existencia dvoch najväčších vodných nádrží u nás (Liptovská Mara a Orava), ktoré
výrazným spôsobom ovplyvňujú režim odtoku v hlavných recipientoch územia -
Váhu a Oravy.

Najmenšiu antropizáciu hydrologického cyklu sme identifikovali v povodí
Váh-Liptovský Mikuláš. S výnimkou dolnej časti úseku Váhu v Liptovskej kotline
je  zvyšná  časť  povodia  situovaná  v prevažne  málo  narušenej  montánnej  lesnej
krajine,  s  vysokým  podielom  prirodzených  alebo  len  málo  zmenených
ekosystémov.  Vodný potenciál  územia  dosahuje  výrazne  vyššie  hodnoty ako  v
iných sledovaných povodiach, hodnota záťaže je  najnižšia v rámci sledovaného
súboru.  Ďalším  povodím  s najmenšou  antropizáciou  hydrologického  cyklu  je
Rajčianka-Poluvsie,  reprezentujúce  riedko osídlenú južnú časť  Žilinskej  kotliny.
Antropizácia  hydrologického  cyklu  je  tu  podmienená  najmä  nízkym  stupňom
záťaže,  pričom vodný potenciál  je  v porovnaní s  ostatnými povodiami dokonca
mierne  podpriemerný.  O  niečo  vyššia,  podľa  stanovenej  stupnice   malá,
antropizácia hydrologického cyklu je v povodí Orava-Dierová, s druhým najväčším
vodným potenciálom v území.  Povodia Váh-Hubová, Orava-Tvrdošín a Kysuca-
Čadca  majú  vysoký stupeň antropizácie  hydrologického cyklu.  V prvých dvoch
prípadoch najmä z dôvodu existencie veľkých vodných nádrží,  v prípade Kysuce
z dôvodu  veľkého  počtu  obyvateľov  v povodí.  Najvyšší  stupeň  antropizácie  je
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v povodiach  Turiec-Martin,  Kysuca-Kysucké  Nové  Mesto  a Rajčianka-Závodie.
Tieto  povodia  ležia  z veľkej  miery v husto osídlených kotlinách,  pričom vodný
potenciál je nízky (v prípade povodia Rajčianka-Závodie najnižší zo sledovaných
území).

Záver
Predložená  metodika  umožňuje  vyhodnotiť  každé  povodie  ako  relatívne

samostatnú jednotku, a to ako z hľadiska tvorby vodných zdrojov tak aj z hľadiska
ich využívania.  Tento prístup umožňuje vyhodnotiť intenzitu využívania miestnych
zdrojov  vody  v príslušnom  povodí,  a má  skôr  charakter  environmentálneho
hodnotenia,  na rozdiel od klasického vodohospodárskeho prístupu založenom na
bilancovaní všetkých disponibilných (aj alochtónnych) zdrojov vôd v sledovanom
povodí.
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EVALUATION OF THE LEVEL OF ANTROPIZATION OF
HYDROLOGIC CYCLE ON THE EXAMPLE OF PARTIAL BASINS

OF UPPER VÁH RIVER BASIN

Resume
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The goal of the paper is evaluation and  comparison of the hydrologic cycle
anthropization on the example of 9 partial basins in upper Váh river basin.

The  methodical  base  of  the  evaluation  of  the  hydrologic  cycle
anthropization is comparison of water potential of the landscape and the level of
load of hydrologic cycle. 

As a water potential the size of natural autochtonous water sources produced
within basin is understood. It is detrmined by the properties of  the local hydrologic
cycle and other landscape components.  Watermanagement potential is the water
potential enlarged by disponible water sources resulting from the human activities.
5 and 6 different indicators of  water potential were evaluated alterantively. The
load  of  of  hydrologic  cycle  is  defined  as  the  sum  of  impacts  on  it  and  its
consequent transformation by the human activities. It was assessed on the base of 5
indicators.  Particular  indicator  values of  the water  potential  and of  load  of  the
hydrologic cycle were divided into 3 intervals scored by the values 1-3 according
to the relevancy to the size of water and watermanagement potential  or to the load
of the hydrological  cycle respectively. By subtracting of the resulting degree of
load  of  the  hydrologic  cycle  from  the  resulting  degree  of  water  potential  (2
alternatives)  and  watermanagement  potential  as  well,  3  alternative  values  of
hydrologic cycle anthropization were obtained. The resulting sum of anthropization
arised from  averaging and rounding  of the 3 alternative values and by setting 4
degrees of anthropization from 1 (the lowest) to 4 (the highest). 

Fig. The level of anthropization of the hydrologic cycle
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Obr. Stupeň antropizácie hydrologického cyklu
Čiastkové  povodia:  1  –  Váh-Liptovský Mikuláš,  2  –  Váh-Hubová,  3  –  Orava-
Tvrdošín, 4 – Orava-Dierová, 5 – Turiec-Martin, 6 – Kysuca-Čadca, 7 – Kysuca-
Kysucké Nové Mesto, 8 – Rajčianka-Poluvsie, 9 – Rajčianka-Žilina-Závodie 
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MAPOVANIE REÁLNEJ VEGETÁCIE NA TOPICKEJ ÚROVNI

Magdaléna Hasprová, Michal Tóth

Abstract:  Real  vegetation  is  defined  as  vegetation  which  exists  at  a certain
territory and can act as an equivalent to potential (natural) vegetation, as regards to
the studies of secondary structure of landscape. This is possible only in case that no
changes have appeared in the composition and in the structure of vegetation. Real
vegetation is one of the compounds of landscape which is evaluated on topical level
in the contribution. The Procedure of mapping of real vegetation is described in
general as well as on an example of a residential area.

Keywords: real vegetation, topical level, characterization of vegetation, type of the
location, vegetation of residential areas

Úvod
Reálna vegetácia je vlastne skutočne existujúca vegetácia na určitom území,

ktorá  môže  tvoriť  ekvivalent  potencionálnej  (prirodzenej)  vegetácie  pri  štúdiu
druhotnej  krajinnej  štruktúry.  Ale len v tom prípade,  kedy nedošlo  ku zmenám
v zložení a štruktúre vegetácie. S takýmito prípadmi sa v rámci Slovenska a aj celej
strednej Európy stretávame veľmi zriedkavo (napr. Bukovské vrchy). 

Keďže  reálna  vegetácia  tvorí  dôležitú  zložku,  krajiny  je  potrebné  ju
zanalyzovať ako ostatné zložky. Analýza reálnej vegetácie je najdetailnejšia práve
vtedy,  keď  sa  hodnotí  na  topickej  úrovni,  čo  je  aj  hlavným motívom  tohto
príspevku.

Reálna vegetácia    
Reálna vegetácia je skutočne existujúca botanická zložka prvkov druhotnej

krajinnej štruktúry. Je  tvorená reálnou drevinnou a reálnou bylinnou vegetáciou,
pričom zvyčajne jedna z nich je  dominantná, čo súvisí s typom stanovišťa. Túto
štruktúru  reálnej  vegetácie  dopĺňajú  nižšie  rastliny,  ktoré  v kontexte  topickej
dimenzie  predstavujú  zanedbateľnú  časť,  preto  sú  skôr  predmetom  záujmu
botanikov. 

Pri  štúdiu  reálnej  vegetácie  konkrétneho  územia  je  mapovanie
prostredníctvom terénneho výskumu nevyhnutnou súčasťou. 

Mapovanie na topickej úrovni
Z hľadiska  mapovania  reálnej  vegetácie  na  topickej  úrovni  sú

dôležité nasledovné charakteristiky vegetácie (Supuka, 2000):
– fyziognomické  znaky  (vzhľad),  najmä  fyziognomicko-ekologická  formácia

(napr. ako les, kroviny, trávne porasty),
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– druhové  zloženie (floristická  charakteristika)  a zoskupenie  druhov  do
rastlinných  spoločenstviev  –  cenóz (rastlinné  spoločenstvo  určitého
floristického zloženia,  vyznačujúce  sa  jednotnou fyziognómiou a rastúce  na
ekologicky rovnakom stanovišti) – geobotanická charakteristika,

– populačné  charakteristiky –  početnosť,  dynamika  (často  sa  využívajú  aj
numerické spôsoby hodnotenia),

– ekologické  –  stanovišťné  charakteristiky,  najmä  vlhkosť,  pôdna  reakcia,
trofické a klimatické pomery. Často sa  na tieto charakteristiky využívajú  aj
bioindikačné druhy vegetácie a živočístva. Treba však povedať, že ekologické
charakteristiky vlastne definujú stanovište (t.z. abiotický komplex) a nie biotu,

– bioštrukturálne charakteristiky – životné formy, tvary, vrstevnatosť, rozmery,
pokryvnosť, vek, fenologické fázy, diverzita, rozširovanie diaspór,

– stavové charakteristiky – stabilita, rovnováha, synantropizácia, hemeróbia,
– produkčné  charakteristiky –  kŕmny potenciál,  medonosný potenciál,  liečivý

účinok, jedovatosť rastlín,
– chorologické charakteristiky – areál a jeho zmeny v čase,
– ekosozologické  charakteristiky genofondu (vzácnosť,  ohrozenosť,  endemity,

relikty, chránené druhy). 
To  aké  charakteristiky  a do  akej  podrobnosti  budeme  mapovať,  závisí  od
zamerania konkrétneho výskumu.  

Postup pri mapovaní reálnej vegetácie na topickej úrovni:
- vymedzenie územia (tvar a veľkosť), 
- predbežný terénny výskum (oboznámenie sa so súčastnou krajinnou štruktúrou

záujmového územia so zreteľom na vegetáciu),
- výber vhodných metód hodnotenia (berieme do úvahy cieľ práce a charakter

vegetácie),
- detailný  terénny  výskum  –  zahŕňa  priestorovú  diferenciáciu  vegetácie,

podklady  pre  inventarizáciu  (druhové  zloženie,  početnosť,  pri  jednotlivých
jedincov sa predovšetkým zaznamenáva ich približná výška, veľkosť, tvar, ...)
a zároveň sa pozorujú reálne zdravotné a ekologické problémy a i.,

- analýza  získaných  informácií  –  tvorba  mapových  podkladov  (v  topickej
dimenzii  v mierke  do  1  :  25 000),   inventarizácia  vegetácie,  hodnotenie
ekologických  problémov  (súvisí  napr.  s vplyvom  stresových  faktorov
prostredia na vegetáciu), 

- syntéza  informácií  -  vytvorenie  bioštrukturálnej  charakteristiky  vegetácie
(vychádza z metódy čiastkových syntéz, kedy sa z analýzy reálnej vegetácie –
inventarizácia  -  a analýzy  ekologických  podmienok  -  fyzickogeografické
pomery - vytvoria určité kritéria, na základe ktorých sa vegetácia rozdelí do
určitých skupín), identifikácia potenciálnych ekologických problémov,
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- návrh na zlepšenie situácie na konkrétnom území.
Mapovanie reálnej vegetácie na príklade sídliska Klokočina v Nitre  

Práve  sídlisková  vegetácia  je  príkladom,  keď  reálna  vegetácia  najmenej
korešponduje s potenciálnou vegetáciou. V minulosti zostávala akoby v ústraní a až
dnes sa jej dostáva väčšej pozornosti. 

Reálna  vegetácia  sídiel  sa  definuje  ako  synantropná.  Túto  synantropnú
vegetáciu označujeme v širšom zmysle ako  ruderálnu. Šíri sa na antropogénnych
stanovištiach, ktoré nie sú hospodársky alebo inak využívané. Ruderálne porasty, aj
keď často menia svoje lokality, prejavujú určitú zákonitosť v rôznych funkčných
častiach  intravilánu.  Podľa  toho  sa  stanovujú  základné  skupiny  stanovíšť
s podobnou štruktúrou ruderálnej  vegetácie: smetiská,  päty  domov,  širšie  okolie
budov,  múry, hospodárske dvory, dvory poľnohospodárskej  veľkovýroby,  okraje
ciest,  ploty,  priekopy,  násypy,  návažky,  obnažené  plochy,  zbúraniská.  To  sú
fyziognomicko-ekologické  typy  stanovíšť  ruderálnej  vegetácie  (Mikloš-
Izakovičová, 1997).

Študované územie sa nachádza v intraviláne mesta Nitra - v juhozápadnej
oblasti mestskej časti Klokočina II. Celková rozloha študovaného územia je asi 20
km2 (580 x 350 m). Územie leží na severovýchodne orientovanom svahu,  ktorý
bol  značne  pretvorený  v rokoch  1980  –  1983  z poľnohospodársky  využívanej
krajiny na sídlisko. Mapovanie reálnej vegetácie sa uskutočňovalo v rokoch 2002
až 2003. Podrobnejšie je rozpísané v práci Tóth (2004). 

Na  študovanom  území  bolo  zmapovaných  celkovo  1159  kusov
drevín,  ktoré  boli  zaradené  do  66  druhov  –  18  krovitých  foriem  a 48
stromovitých  foriem.  V rámci  18  ihličnatých  druhov  sú  4  druhy krovité
a 14 druhov stromovitých (niektoré jedince z druhu Kryptoméria japonská
(Cryptomeria  japonica)  a Tis  obyčajný  (Taxus  baccata)  sú  v území
zakrpatené  stromové  formy)  a  zvyšných  48  druhov  drevín  je  listnatých,
kde  nad  krovitými  formami  (14  druhov)  prevládajú  stromové  formy (34
druhov).  Treba  však  podotknúť,  že  niektoré  jedince  druhov  Orgován
obyčajný (Syringa vulgaris), uvádzané v niektorých literatúrach ako druhy
kríkových  foriem,  dosahujú  v území  parametre  kategórie  stromov  (napr.
ich výška presahuje 3 m).

Medzi najpočetnejšie druhy patrí Borovica čierna (Pinus nigra - 106
kusov)  a Lipa  malolistá  (Tilia  cordata  -  105  kusov).  Spomedzi  ďalších
druhov  vyniká  v početnosti  najmä  Javorovec  jaseňolistý  (Negundo
aceroides  -  82  kusov),  Breza  previsnutá  (Betula  pendula  -  68  kusov)
a Tuja západná (Thuja occidentalis - 61 kusov) a ďalšie druhy.

Na malých územiach v blízkosti obytných blokov sa vždy prejavuje
medzidruhová  konkurencia,  kde  „vyhrávajú“  rýchlejšie  rastúce  listnaté
druhy  pred  ihličnatými.  Celkovo  najrýchlejšie  rastúcim  druhom  na
študovanom  území  je  Javor  mliečny  (Acer  platanoides) a Javor  horský

115



(Acer  pseudoplatanus). Spomedzi  ihličnatých  druhov  (konifer)  rastie
veľmi  rýchlo  najmä  Duglaska  tisolistá  (Pseudotsuga  menziesii),  pričom
rýchlosťou  svojho  rastu  predčí  i mnohé  listnaté  druhy.  Absolútnym
„favoritom“  v rýchlosti  rastu  i regenerácii  je  ale  Krušpán  vždyzelený
(Buxus  sempervirens),  ktorý  má  prírastky  viackrát  do  roka,  pričom
niektoré  z nich  sú  ničené  hlavne  neskorými  mrazmi  v apríli  a máji.
Celkovo  však  treba  zdôrazniť,  že  rýchlosť  rastu  závisí  nielen  od
podmienok,  ktoré  pretrvávali  predchádzajúci  rok,  ale  i od  veku  jedinca.
Platí  trend  (rovnako  pre  všetky  druhy),  že  v mladom  štádiu  je  rast
zrýchlený  a s pribúdajúcim  vekom  sa  spomaľuje.  Najpomalšie  rastú
ihličnaté  druhy ako  Smrek obyčajný  (Picea  abies) alebo  Borovica  čierna
(Pinus  nigra),  z listnatých je  to  napr.  Buk lesný  (Fagus sylvatica) alebo
Hrab  obyčajný  (Carpinus  betulus).  Čo  sa  týka  bylín,  väčšina  z nich  sú
buriny a trávy,  ktorých rast  oproti  drevinám je  neporovnateľne  rýchlejší,
najviac  vyniká  Ostrica  obyčajná  (Carex  fusca) a  Pupenec  roľný
(Convolvulus arvensis). 

Vegetácia  na  študovanom  území  sa  radí  do  rôznych  životných
a vzrastových  foriem  a ekologických  stratégii.  Čo  sa  týka  životných
foriem, všetky druhy drevín patria medzi fanerofyty, medzi ihličnatými sú
všetky  až  na  Smrekovec  opadavý  (Larex  decidua)  neopadavé,  medzi
listnatými je vždyzelená iba Mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium).
Medzi najvyššie  jedince patria  zástupcovia druhu Topoľ  čierny (Populus
nigra), Topoľ osikový (Populus tremula), Javorovec jaseňolistý (Negundo
aceroides), ktoré sú zároveň i najstaršími jedincami v území.

Vplyvom  človeka  sa  tu  vytvorili  veľmi  ostré  hranice  medzi
jednotlivými poschodiami  (etážami)  v tomto  ekosystéme.  Je  tu  zastúpené
poschodie  machorastov  (do  1  cm),  nasleduje  bylinné  poschodie  (do  20
cm)  a  krovité  poschodie  (od  1  m  do  3  m),  ktoré  rastovými  formami
niektorých  druhov  plynulo  prechádza  do  stromového  poschodia.  Väčšie
koncentrácie jednotlivých etáží možno nájsť len pri obytných blokoch. 

V bylinnom  poschodí  prevládajú  ruderálni  stratégovia  (napr.
buriny).  V krovitom  a stromovom  poschodí  sú  zastúpení  konkurenční
a stresznášajúci  stratégovia.  Medzi  takéto  druhy  na  študovanom  území
patrí  napr.  Borovica  čierna  (Pinus  nigra).  Stres  v tomto  prostredí
predstavuje najmä obdobie dlhého sucha a znečistenie ovzdušia. 

Z prirodzených druhov drevín sa tu vyskytuje iba niekoľko jedincov Duba
zimného (Quercus petraea) a Hraba obyčajného (Carpinus betulus). Oveľa väčšiu
životaschopnosť však má na tomto území druh Javor mliečny (Acer platanoides)
a Javor horský (Acer pseudoplatanus), typický zástupca sutinových spoločenstiev.
Tento sa tu rozmnožuje generatívne, kým druh Sumach pálkový (Rhus typhina) sa
tu rozmnožuje i vegetatívne a správa sa veľmi invázne. Ak by bolo toto územie
ponechané  na  autoregulačné  mechanizmy,  tak  by tieto  druhy hrali  dominantnú
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úlohu  v procese  sukcesie  a vytvorili  by  nový  biotop  spolu  s ďalším  inváznym
druhom  Agátom  bielym  (Robinia  pseudoacacia).  Vďaka  človeku,  ktorý  tieto
procesy brzdí,  sa  tu  vyskytujú i nepôvodné druhy z iných biotopov,  či  dokonca
vzácne druhy drevín (Kryptoméria japonská – Cryptomeria japonica).

Najväčšou  chybou  bolo  vysadenie  stromov  v bezprostrednej  blízkosti
obytných  blokov,  ktoré  im  znemožňujú  ďalší  rozvoj  a v niektorých  prípadoch
začínajú prekážať i samotným obyvateľom. 

Vplyvu nepriaznivých podmienok prostredia by sa dalo zamedziť napríklad
častejším polievaním vlhkomilných druhov (napr.  Tuje),  ale  i ostatných druhov,
ktoré  „nepociťujú“  taký  deficit  vlahy,  avšak  polievaním  by  sa  dal  napríklad
urýchliť ich rast. Na niektorých miestach by sa kosenie mohlo obmedziť, zmenšiť
jeho frekvenciu.

Samotní obyvatelia by chceli nasadiť napríklad vetrolamy do najveternejších
lokalít,  tzv.  „otvorených  priestorov“,  ďalej  vytvorenie  alejovej  vegetácie  popri
chodníkoch,  cestách  a parkoviskách.  Všetko  by  to  však  podľa  nich  mali  byť
rýchlorastúce, odolné a esteticky hodnotné druhy drevín, ktoré navyše nespôsobujú
alergické reakcie, nie sú nebezpečné (nemajú tŕne ani jedovaté plody) a sú lacné.

Reálna vegetácia na študovanom území je dosť bohatá, o čom je možné sa
presvedčiť  pri  lepšom  pozorovaní  a vyvracia  tak  názory  o menejcennosti
sídliskovej vegetácie.

Záver
Vegetáciu považujeme za  jeden z najcitlivejších indikátorov akéhokoľvek

typu zmien v krajine (Mariothová, 2000). Keďže práve najintenzívnejšie zmeny sa
udiali v „nedávnej“ minulosti, môžeme proces ich vývoja sledovať najdetailnejšie
na komparácii potenciálnej a reálnej vegetácie na topickej úrovni.

Reálna vegetácia sa hodnotí prostredníctvom vybraných metód, ktoré sa líšia
v závislosti  od  typu  stanovišťa  (lokality).  Špecifickým príkladom je  sídlisková
vegetácia, na ktorej  sme čiastočne zdokumentovali postup a výsledky mapovania
reálnej vegetácie na topickej úrovni. 

Sídlisková  vegetácia  ako  špecifický druh  reálnej  vegetácie  plní  v krajine
rôzne funkcie a rozlične vplýva na krajinu i obyvateľov. Jej  lepšie poznanie nám
môže  poslúžiť  pri  tvorbe  nových sídliskových  vegetácii  alebo  pri  starostlivosti
o túto vegetáciu, ktorá by nijako nemala zaostávať za pozornosťou voči ostatným
druhom vegetácie v krajine.

Takéto výsledky z mapovania viacerých území na topickej úrovni (mestské
časti)  môžu napríklad v rámci  vyššej  chórickej  úrovne (celé  mesto)  podať lepší
obraz o stave a rozmiestnení vegetácie v krajine, čo v konečnom dôsledku pomáha
pri lepšom využívaní krajiny a krajinnom plánovaní.
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MAPPING OF REAL VEGETATION ON THE TOPICAL LEVEL

Resume
Vegetation is considered to be one of the most sensitive indicators of any

changes in landscape. The most intensive changes appeared not long ago and that’s
why it is possible to observe the process of their development in the most detailed
way, using a comparison between potential and real vegetation on topical level.

Real  vegetation  is  evaluated  through  selected  methods  which  vary,
depending on the type of location. A residential vegetation is a specific example on
which the procedure and results of mapping of real vegetation on topical level were
partially demonstrated. The mapping was performed on a concrete example of the
residential area named Klokočina in the town Nitra.

The results showed the richness of woody diversity in the respective area.
The  „pioneer“ species, such as  Acer pseudoplatanus  and  A. platanoides, are the
most common to succeed. The herbal level of such a location consists mainly of
ruins  species  (grasses  and  weeds).  The  reason  why ecological  problems  have
arisen, mostly is in a wrong planting or in a neglected care. As refers to a quality,
this type of the location, or rather biotope, in all aspects falls behind the other parts
of the town. These results, achieved from mapping of more areas on topical level
(urban areas),  can perform better  for  example within higher  chorical  level  (the
whole town), the picture about the state and deployment of vegetation in landscape.
In conclusion, those facts are useful to improve the land-use and land-planing. 
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HODNOTENIE EKOLOGICKEJ STABILITY POĽNOHOSPODÁRSKEJ
KRAJINY

Zita Izakovičová

Abstract: The main goal of this paper is present experiences with elaboration of
the regional territorial system of ecological stability in agricultural landscape on the
study area – Trnava district.

Keywords:   agricultural  landscape,  territorial  system  of  ecological  stability,
environmental problems, environmental measures

Úvod
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je najvýznamnejším prienikom

krajinno-ekologických princípov do reálnej ekologickej politiky a do priestorovej
plánovacej praxe. Je súčasťou legislatívy, je všeobecným ekologickým regulatívom
rôznych plánov a projektov a stáva sa povinnou súčasťou rozhodovacích procesov,
napr. v súčasnej etape územnoplánovacích dokumentácií, projektov pozemkových
úprav a pod. ÚSES pozostáva z dvoch rovnocenných častí, a to z kostry ÚSES a
systému ekostabilizačných opatrení.

Cieľom predkladanej práce je prezentácia výsledkov spracovania ÚSES
na regionálnej úrovni podľa nových metodických pokynov.  Za modelové
územie bol vybraný okres Trnava.

Metodický postup
Metodický  postup  vychádza  z metodických  pokynov  pre  tvorbu

územných  systémov  ekologickej  stability  spracovaných  v roku  2000
(Združenie  Krajina  21,   MŽP  SR).  Spracovanie  ÚSES  sa  zameriava  na
postupný  prechod  od  čierno-bieleho  členenia  krajiny  na  chránenú  a
nechránenú,  ku  celoplošnému  diferencovanému  systému  zachovania
ekologicky  vyhovujúcej  krajinnej  štruktúry  uskutočňovanej
diferencovaným  spôsobom  využívania  (Miklós,  L.,  1986).   Metodický
postup je uvedený  je v tab. č. 1.

Tab. č. 1  Metodický postup
Charakteristika krokov metodiky Špecifikácia výstupov
1. Analýzy – tvorba základných ukazovateľov
vlastností krajiny

Súbor analytických máp zobrazujúcich priestorovú
diferenciáciu vlastností krajiny – analýza SKŠ,
analýzy biotických a abiotických podmienok,
analýza socioekonomických javov

2. Syntézy – tvorba syntetických ukazovateľov
vlastností krajiny podľa tematických blokov

Súbor syntetických máp – mapa REPGES, syntéza
pozitívnych prvkov, syntéza stresových faktorov,
mapa abiokomplexov
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3. Klasifikácia – stanovenie hierarchizácie územia
na báze faktorov podmieňujúcich priestorovú
ekologickú stabilitu územia

Súbor kartografických výstupov zobrazujúcich
klasifikáciu na báze abiokomplexov,  na báze
biotických faktorov,  na báze stresových faktorov
a na báze celkovej priestorovej stability územia

4. Hodnotenie – stanovenie ekologickej kvality
SKŠ a súčasného stavu REPGES, ich reálneho
zastúpenia v území, ako i určenie súčasného stavu
ich ohrozenia

Mapa environmentálnych problémov – problémy
ohrozenia prvkov ÚSES, problémy ohrozenia
priestorovej ekologickej stability územia, problémy
ohrozenia prírodných zdrojov a problémy
ohrozenia životného prostredia

5. Návrhy – špecifikácia opatrení pre tvorbu
funkčného ÚSES

Návrhová mapa pozostávajúca z návrhov
zameraných na tvorbu prvkov ÚSES, z návrhov na
ochranu prírody a krajiny, z návrhu
ekostabilizačných opatrení, z návrhov na
elimináciu stresových faktorov

6. Regulatívy – stanovenie regulatívov pre
potreby priestorových plánovacích procesov

Mapa regulatívov  stanovujúca aktivity, ktoré je
možné na danej ploche lokalizovať, aktivity, ktoré
je  možné realizovať za určitých obmedzených
podmienok, ako i súbor aktivít, ktoré nie je možné
na danej ploche realizovať

Výsledky
Hlavným výstupom bola špecifikácia environmentálnych problémov územia,

klasifikácia územia na báze priestorovej ekologickej stability a návrh opatrení na
elimináciu  špecifikovaných  problémov  a posilnenia  priestorovej  ekologickej
stability. 

Navrhnuté opatrenia možno rozčleniť do nasledovných skupín:
1. návrhy zamerané na tvorbu ÚSES - táto skupina návrhov je ťažisková

z hľadiska tvorby ÚSES, nakoľko je zameraná na návrh prvkov ÚSES
–  biocentier,  biokoridorov,  interakčných  prvkov,  pufrovacích  zón  a
pod.  V území  bolo  vyčlenené  jedno  biocentrum  a jeden  biokoridor
nadregionálneho  významu,  19  biocentier  regionálneho  významu
a jeden biokoridor regionálneho významu. 

2. návrhy  ochrany  prírody  a krajiny  -  cieľom tejto  skupiny  opatrení  je
spracovanie systému návrhu legislatívnej ochrany jednotlivých prvkov
ÚSES  a prírodných  zdrojov  s cieľom  zabezpečenia  ich  ochrany
a racionálneho využívania. Návrhy pozostávajú z potvrdenia, prípadne
posilnenia  súčasnej  ochrany,  z návrhov  na  vyhlásenie  nových
chránených  území  a lokalít  ochrany   prírodných  zdrojov,  respektíve
z návrhov  na  zrušenie  súčasnej  legislatívnej  ochrany.  V záujmovom
území nebol stanovený ani jeden návrh na zrušenie ochrany súčasných
chránených  území,  ani  území  legislatívnej  ochrany  prírodných
zdrojov.  Naopak posilnenie ochrany bolo navrhnutých u 9 biocentier.
Taktiež  bolo  navrhnuté  rozšírenie  ochrany  CHA  Trnavské  rybníky
o časť zvyškov lužných lesov.

3. návrhy ekostabilizačných opatrení - cieľom ekostabilizačných návrhov
je  okrem  vytvorenia  funkčnej  siete  ÚSES  aj  posilnenie  celkovej

120



priestorovej  ekologickej  stability  daného  územia  vytvorením
krajinnoekologicky  optimálnej  štruktúry  využitia  územia.  V rámci
regiónu  boli  vyčlenené  nasledovné  skupiny  ekostabilizačných
opatrení: 

A/  ekostabilizačné  opatrenia  na  lokalitách  prvkov  ÚSES -
z hľadiska  vytvorenia  funkčnej  siete  je  potrebné  realizovať  nasledovné
opatrenia:  regulovať  rozvoj  chatovej  výstavby   a rekreačných  aktivít
v lokalitách chránených území a prvkov ÚSES, vylúčiť hospodársku ťažbu
dreva  v týchto  lokalitách,  v  CHKO Malé  Karpaty  zosúladiť  ťažbu  dreva
s ochranou  prírody  a stability  územia,  zaviesť  extenzívny  spôsob
obhospodarovania,  v centrálnej  a južnej  časti  územia zabezpečiť  výsadbu
líniovej  a  plošnej  vegetácie  (remízky  a  pod.)  s funkciou  interakčných
prvkov  za  účelom  zvýšenia  priestorovej  stability  poľnohospodárskej
krajiny, revitalizovať, zabezpečiť spojitosť, dobudovať a vytvoriť funkčné
prvky ÚSES,  najmä  biokoridory  –  nadregionálny  biokoridor,  regionálne
biokoridory  Parná,  Trnávka,  Gidra,  Blava,  Dudváh,  Krupiansky  potok,
Derňa, odizolovať hydrické biokoridory pufračnými pásmi TTP,  prípadne
krovinami  s cieľom  ich  ochrany  pred  nepriaznivými  vplyvmi
poľnohospodárskej  výroby,.  vytvoriť  ekotónové  plochy  na  kontakte
s ekologicky  významnými  segmentami  krajiny  s cieľom  ochrany  týchto
hodnotných území pred  negatívnymi vplyvmi najmä z  poľnohospodárskej
výroby,  zlikvidovať  divoké  skládky  lokalizované  v rámci  chránených
území  a prvkov ÚSES,  vypracovať  a realizovať  programy na  zachovanie
ohrozených  taxónov  flóry  a fauny,  realizovať  ekodukty  na  prekonanie
bariér  na kolíznych bodoch biokoridorov a líniových technických prvkov
a pod.

B/  ekostabilizačné  opatrenia  na  ochranu  prírodných  zdrojov -  z
hľadiska  ochrany  kvalitatívnych  a  kvantitatívnych  vlastnosti  prírodných
zdrojov  a  zabezpečenia  ich  racionálneho  využívania  je  potrebné:
realizovať protierózne opatrenia na PP, najmä v predhorí Malých Karpát –
vytvoriť  mozaikové  štruktúry  obhospodarovania,  so  striedaním  TTP,
nelesnej  drevinovej  vegetácie  s maloblokovou  ornou  pôdou,  aplikovať
orbu  a  sejbu  po  vrstevnici,  zabezpečiť  výsadbu  protieróznej  vegetácie,
vhodnú  štruktúru  plodín,  bezorbovú  technológiu  spojenú  s  mulčovacími
medziplodinami,  zabezpečovať  úpravu  uľahnutého  podorničia  kyprením
na  zabezpečenie  zvýšenia  vsakovacej  schopnosti  pôd,  v   CHKO  Malé
Karpaty,  v jeho  ochrannom  pásme  uprednostňovať  biologické  formy
hospodárenia  s prispôsobením  živinových  nárokov  vybraných  plodín
prirodzenému produkčnému potenciálu  pôd,  odizolovať  PPF  hygienickou
vegetáciou  v okolí  intenzívne  zaťažených  dopravných  koridorov,
regulovať čerpanie  vody z  tokov najmä  v suchom období,  aby nedošlo  k
poklesu  vôd  pod  prahovú  hodnotu  a  tým  k  ohrozeniu  funkčnosti
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hydrických  biokoridorov,  zabrániť  nelegálnemu  vypúšťaniu  odpadových
vôd z domácností z hľadiska ochrany kvality vôd, dobudovať kanalizácie,
prednostne  u sídiel  lokalizovaných  v krasovej  oblasti,  v oblastiach  nivy
a v oblastiach  s významnými  zásobami  podzemných  vôd  –  Šúrovce,
Vlčkovce,  Majcichov,  Opoj,  Lošonec,  Horné  a Dolné  Orešany,  Dobrá
Voda,  zladiť  využitie  PHO  vodných  zdrojov  s ochranou  kvalitatívnych
a kvantitatívnych  vlastnosti  vody  daných  vodných  zdrojov,   v  PHO  II.
stupňa aplikovať extenzívne využitie  PPF,  najmä v oblasti  PHO vodných
zdrojov:  Brestovany,  Orešany,  Križovany,  Jaslovské  Bohunice,
monitorovať  kvalitu  vody  z vodných  zdrojov  slúžiacich  na  zásobovanie
obyvateľstva,  najmä  u vodného  zdroja  Horné  Orešany,  Majcichov,
Križovany,  Opoj,  Hrnčiarovce  nad  Parnou,  Brestovany,  urobiť  dôsledný
prieskum  kontaminácie  pôdy  a  zvážiť  pestovanie  poľnohospodárskych
plodín  na  kontaminovaných  pôdach  –  dočasne  preferovať  pestovanie
technických  plodín,  prípadne  využitie  na  TTP,  zabezpečiť  vhodný
manažment lúčnych ekosystémov – pravidelné kosenie,  extenzívna pastva
a  pod.,  eliminovať  vypaľovanie  suchej  trávy,  nezazemňovať  kanále,
nerobiť  umelé úpravy vodných tokov,  nakoľko uvedené zásahy negatívne
ovplyvňujú  funkčnosť  biokoridorov  a  zároveň  predstavujú  riziká  pre
povodňovú ohrozenosť  obyvateľstva,  vyčistiť  a  nezavážať  suché  ramená
tokov.

C/  návrhy  na  zlepšenie  kvality  životného  prostredia –  sa  viažu
predovšetkým na urbanizované prostredie.  K základným opatreniam tejto
skupiny  patria:  zlikvidovať  všetky  divoké  skládky  domového  odpadu,
ktoré  sú  v kolízii  s obytnými  a rekreačnými  areálmi,  uvažovať
o postupnom  uzatvorení  skládok  –  Majcichov,  Opoj,  Horné  Lovčice,
Naháč,  vybudovať  vodovod  v obciach  bez  napojenia  na  vodovodnú sieť,
zabezpečiť  výsadbu  izolačnej  hygienickej  vegetácie  v  okolí
antropogénnych objektov s nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie -
poľnohospodárske  a priemyselné  objekty,  skladovacie  areály  a  pod.,
odizolovať  veľké  zdroje  znečistenia  ovzdušia,  zvážiť  využitie  vodnej
nádrže Suchá nad Parnou na rekreačné účely vzhľadom na jej súčasný stav
znečistenia,  zosúladiť využitie uvedenej  nádrže  s jej  funkciou biocentra,
urobiť  podrobný  prieskum  zaťaženia  jednotlivých  zložiek  životného
prostredia  s cieľom presnej  identifikácie  parciel  nadlimitne  zaťažených a
zabezpečiť  pravidelný  monitoring  jednotlivých  zložiek  životného
prostredia,  pri  novonavrhovaných  aktivitách  uplatňovať  zákon
o posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  s aktívnym  zapojením
obyvateľstva  do  procesu  posudzovania  a preferovať  alternatívy
s minimálnym vplyvom na  životné  prostredie,  zabezpečiť  ochranu  najmä
starších  listnatých  drevín,  dotvárajúcich  typický  ráz  sídiel,  pri  nových
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výsadbách  preferovať listnaté  dreviny habituálne  vhodnejšie  do  priestoru
vidieckych sídiel. 

D/  návrhy  na  zmiernenie  pôsobenia  stresových  faktorov –  mnohé
z týchto návrhov sa prekrývajú s návrhmi na elimináciu predchádzajúcich
skupín. K základným skupinám v tejto oblasti patria nasledovné opatrenia:
realizovať  separovaný  zber  v jednotlivých  obciach,  s  cieľom
minimalizácie  ukladania  odpadu  vo  voľnej  prírode,  zlikvidovať  všetky
nepovolené  skládky  odpadov,  perspektívne  ponechať  len  organizované
skládky,  ktoré  vyhovujú  technickým  a environmentálnym  požiadavkám,
postupne  eliminovať  veľké  a stredné  zdroje  znečistenia  zavádzaním
nových  technologických  procesov,  zefektívnením  výroby,  zabezpečiť
dekontamináciu  nadlimitne  zaťažených  pôd  a vôd,  postupne  eliminovať
zdroje  znečistenia  pôd  a vôd  záujmového  územia  s cieľom zlepšenia  ich
kvality,  najmä u vodohospodársky významných tokoch –  Trnávka,  Parná,
Gidra, Blava.

Záver
Z hľadiska  zabezpečenia  funkčného územného systému ekologickej

stability  je  potrebná  konkrétna  realizácia  uvedených  opatrení.
Nevyhnutnou prevenciou vzniku nových environmentálnych problémov je
aj  premietnutie  a  rešpektovanie  krajinnoekologických  regulatívov
vyplývajúcich  z uvedených  opatrení  v ostatných  rozvojových
dokumentáciách. 
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EVALUATION OF THE ECOLOGICAL STABILITY IN THE
AGRICULTURAL LANDSCAPE

Resume
The paper is aimed at the presentation of the methodological procedure  of

the  creation  of  the  territorial  system of  ecological  stability.  The  methodology
consists from the 6 basic steps:
• analyses – evaluation of the properties of landscape elements,
• synthesis – creation of the synthetic units,
• classification – determination of the degrees of the ecological stability of  the

landscape,
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• evaluations – specification of the environmental problems,
• proposals  –   specification  of  the  environmental  measures  for   raisin   of

ecological stability,
• regulatives  –  determination  of   environmental  regulatives   for  territorial

planning dokuments.
The methodology was apllied on the study area Trnava district. It is a typical

agricultural landscape. 

Table n. 1: Methodical procedure.
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IDENTIFIKACE VÝVOJOVÝCH TRENDŮ VYUŽITÍ KRAJINY
V ODLIŠNÝCH TYPECH PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ

Jaromír Kolejka, Daniel Marek

Abstract:  The  digital  nature  landscape  model  consisting  of  natural
landscape map and DEM on one hand, and three historical land use maps
(1829-40, 1935-38, 2002) on the other hand have been applied to identify
general  and local  tendencies in  the land use development  under different
natural,  social  and  political  conditions  in  the  area  on  the  Czech-German
border.  Regardless  to  different  economic  and  social  causes  driving  the
land  use  changes,  the  natural  background  plays  the  decisive  role  in  the
final  detail  allocation  of  human  activities  in  the  study  territory  and
supports the convergation of land use pattern.

Úvod
Dokumentování  historického  vývoje  kulturní  krajiny  v nedávné

minulosti  umožňuje  pochopit  odlišnosti,  k nimž  zde  došlo.  Exponovaná
poloha  při  státní  hranici  je  však  pouze  jen  jedním  z faktorů,  které
nacházejí  odraz  v časové  řadě  lokálních  struktur  využití  ploch.  Poznání
vývoje v minulosti  a  faktorů,  které jej  dominantním způsobem usměrnily,
je předpokladem odhadu perspektiv území.

Při  studiu  chronologických  změn  využití  krajiny  lze  vycházet
z předpokladu,  že  v libovolném  území  je  možné  vytipovat,  prakticky
vymezit  a  důkladně popsat  rozmanité  typy přírodního  prostředí  v podobě
přírodních krajinných jednotek – přírodních geosystémů, které v minulosti
i  nyní hrají  roli  jakéhosi  přírodního pozadí  či  scény pro průběh lidských
činností  (Kolejka,  1987, Oláh, 2003).  Geosystémy jsou krajinné jednotky
vnitřně  homogenní  na  dané  úrovni  rozlišení  a  jsou  popsány  výčtem
přírodních  parametrů:  geologickou  stavbou,  půdním  a  vegetačním
pokryvem,  klimatem,  vegetací  a  vláhovými  poměry.  Tyto  poměry  mají
nepochybně vliv na výběr a rozmístění jednotlivých forem využití krajiny.

Výběr  reprezentativního  příhraničního  území  je  rovněž  poměrně
nesnadným  úkolem.  Jestliže  srovnávací  procedury  mají  postihnout
analogický prostor  v zahraničí,  je  třeba  vybrat  takové  území,  které  bude
mít  přibližně  stejné  vlastnosti,  co  se  týče  přírodních  poměrů  a  známou
výchozí  situaci  využívání  krajiny  v co  nejvzdálenější  minulosti.  Těmto
požadavkům nakonec  z celkově  možných  tří  návrhů  nejlépe  vyhovovala
dvojice obcí a příslušných správních území Strážný-Philipsreuth. K oběma
obcím  s podobnou  rozlohou  správních  území  (13,1,  resp.  10,2  km2)  a
podobnými přírodními podmínkami se podařilo zajistit  i  časově prakticky
shodnou  územní  dokumentaci  o  využití  ploch  ve  třech  historických
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horizontech:  první  polovina  19.  st.  (1829-40),  období  před  druhou
světovou válkou  (1935-38)  a  současný stav  (2002).  Podobně  se  podařilo
shromáždit relevantní podklady o jednotlivých přírodních složkách krajiny
a  vymezit  síť  homogenních  přírodních  krajinných  jednotek  na
mikrochorické dimenzi geografického členění krajiny.

V celém  přeshraničním  zájmovém  území  je  tradičním  lesní
hospodářství, pastvinářství, skromné polní zemědělství, aktivní je obchod,
služby pro cestovní ruch, turistika a zimní sporty. Mozaiku využití krajiny
obvykle  doplňovaly  malé  zahrádky  a  rozptýlená  či  koncentrovaná
zástavba, místy drobné vodní plochy. 

Disponibilní geoprostorová data
Zájmové  území  v ČR  je  pokryto  mapovou  tématickou  i

topografickou dokumentací  běžnou pro  vnitrozemí.   K dispozici  je  mapa
bonitačních půdně ekologických jednotek,  vystihující  půdní  typy a  druhy
se  zákresem  nad  topografickou  mapou  1:1000,  digitální  lesnická
typologická  mapa  v rozlišení  odpovídajícím měřítku  1:10  000.  Výsledky
geologického  mapování  jsou  v podobě  kvartérně  geologické  mapy
v měřítku  1:50  000.  Balíky  dat  ZABAGED1  a  ZABAGED2  pro  místní
mapové  listy  ZM  ČR  1:10  000  jsou  kompletní.  Obec  Strážný  má
standardní  územně plánovací  dokumentaci  a  její  území je  na barevném i
ČB  ortofotu.  Informace  o  využití  území  v minulosti  i  současnosti  jsou
archivovány  na  Katastrálním  úřadě  v Prachaticích.  Staré  kartografické
podklady  o  území  pocházející  z  2.  (Františkova)  vojenského  mapování
jsou  umístěny  na  http://oldmaps.ujep.cz  .  Rozmanitá  geoprostorová  data
obhospodařuje  Správa  Národního  parku  a  CHKO  Šumava  ve  Vimperku.
Geoprostorová  data  pro  potřeby  projektu  poskytl,  vedle  Správy  NP  a
CHKO Šumava a KÚ Prachatice,  také GEODIS BRNO a  Obecní úřad  ve
Strážném.

Na  německé části  území byly k dispozici  zakryté  geologické  mapy
v měřítku  1:25  000,  topografické  mapy  v měřítku  1:5000,  zemědělská
půdní  mapa  v měřítku  1:25  000.  Řadu  informací  bylo  možné  odvodit
z územně  plánovací  dokumentace  v originálním  měřítku  1:5000.
V digitální  podobě  byly  německými  partnery  projektu  poskytnuty
historické  mapy  využití  krajiny  v letech  1829  a  1938.  Aktuální  využití
bylo  mapováno  v terénu  v roce  2002  podle  leteckých snímků z produkce
GEODISu BRNO. Půdní poměry v lesích bylo nutno domapovat v terénu.
Pro  obě  území  tak  byl  shromážděn  zcela  analogický  soubor  podkladů,
umožňující provedení srovnávacích procedur.

Předzpracování dat
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Ze  shromážděných  geologických,  půdních,  vegetačních  a
klimatických  podkladů,  pocházejících  z různých  zdrojů  a  vyznačující  se
silně  diferencovanou  kvalitou,  byl  pro  dané  území  vytvořen  digitální
model  přírodní  krajiny  zahrnující  polykomponentní  vrstvu  „přírodní
pozadí“ a digitální model terénu. 

Sesbírané  analytické  podklady  o  složkách  přírody,  ať  již
v analogové  nebo  digitální  podobě,  byly  skresleny  do  jednotného
topografického podkladu měřítka 1:10  000, naloženy na sebe  a  skresleny
(logicky  integrovány)  do  jediné  polytématické  vrstvy.  Kresba  areálů
homogenních  ze  všech  sledovaných  přírodních  faktorů  byla  vložena  do
jednotlivých listů map měřítka 1:10 000, naskenována a georektifikována.
Nad rastrem integrované mapy „přírodní pozadí“ pak proběhla vektorizace
a  vkládání  atributů.  Každý  polygon  je  tak  popsán  vektorem,  jehož
jednotlivé  souřadnice  popisují  dílčí  vlastnosti  území  podle  parametrů
jednotlivých  uvedených  složek  přírody.  Integrovanou  polykomponentní
mapu lze  libovolně  opět  rozložit  na  jednotlivé,  nyní  však  již  všestranně
slícované analytické vrstvy.

Informační  vrstvy  popisující  stav  ve  využití  krajiny  v české  části
území v chronologické řadě od roku 2002 přes 1935 až 1840 byly získány
z rozdílných  podkladů.  Stav  k roku  2002  vychází  z digitální  černobílé
ortofotomapy,  zákresu  terénního  mapování  nad  ní  a  navazující
vektorizace.  Podkladem pro  tvorbu  vrstvy  k roku  1935  byla  kresba  map
Stabilního  katastru  v měřítku  1:2880  (projekce  sv.  Štěpán),  do  které  se
k danému  roku  zakresloval  tehdejší  stav  využití  pozemků.  Barevné
analogové  mapy  byly  fototechnicky  upraveny  do  měřítka  1:10  000,
naskenovány a georektifikovány do S-JTSK v systému Kokeš. Polygonová
vektorová  kresba  pak  byla  pořizována  odvozováním  stavu  k roku  1935
korekturami  kresby k roku 2002,  aby co  nejvíce  linií  (úseků čar)  v obou
mapách  bylo  shodných.   Vrstva  pro  rok  1840  byla  pořízena  odvozením
z kresby pro rok 1935 prací nad příslušnými listy 2. vojenského mapování,
aby opět  co nejvíce čar  bylo shodných s následujícím obdobím. Digitální
dokumentace  pro  stav  land  use  v  roce  2002  v německé  části  území  byla
pořízena  stejně  jako  na  území  ČR.  Pro  srovnávací  účely  byly vytvořeny
odvozeniny dvou „mladších“ map podle vzoru legendy nejstarší mapy, aby
byla získána i stejná tématická rozlišovací  schopnost všech srovnávaných
mapových souborů. 

Popis vývoje využití krajiny v pohraničí
Na  počátku  sledovaného  období,  tj.  v první  polovině  19.  století,

představovaly obce Philipsreuth a Strážný střediska odlesněných ekumen.
Míra  odlesnění  byla  podstatně  větší  v české  části  díky  mírně  nižší  a
teplejší  poloze  v méně  členitém  terénu.  Ostatní  německé  obce  komuny
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Philipsreuth  (Vorder-,  Mittel-  a  Hinterfirmiansreuth)  byly  jádry  menších
odlesněných  areálů.  Bývalá  obec  Silnice  (její  k.  ú.  spravuje  nyní  OÚ
Strážný), protažená šířkově na prakticky celou délku katastru na cca 5 km,
vykazovala  asymetrické  a  velmi  rozdrobené  využití  půdního  fondu,
v němž převažovaly louky a pastviny a nemalým podílem byla zastoupena
orná  půda.  Podobná  situace  byla  i  na  katastru  obce  Strážný.  Větší  lesní
celky  zůstaly  zachovány  v nejvyšších  polohách  s příkrými  svahy  v obou
územích,  v německé části  navíc  v podmáčených plochých rozvodích.  Lze
konstatovat,  že  míra  přeměnění  krajiny  člověkem  byla  vyšší  na  české
straně,  kde  dřevařství  bylo  provozováno obyvatelstvem,  které  se  chovalo
výrazně samozásobitelsky, tj. usedlosti byly doprovázeny loukami a ornou
půdou.  Početnější  a  lidnatější  obce  na  německé straně  nevyvíjely takový
tlak  na  rozšiřování  ploch  orné  půdy  a  pastvin,  takže  lze  usuzovat,  že
dřevařství  a  obchod  se  dřevem  postačovaly  k obživě  většiny  obyvatel  a
chov dobytka a pěstování plodin měly jen doplňkový charakter.

Všechny  obce  po  obou  stranách  hranice  vykazovaly  v letech  1935-38
maximální  počet  obyvatel.  Naproti  tomu  německou  část  zájmového  území
charakterizoval  další  pokles  intenzity  antropického tlaku.  Plochy lesa  byly v té
době  stabilizovány a  oproti  předchozímu období  vykazovaly minimální  změny.
Dramaticky  rostla  zástavba  pokrývající  bytové  a  hospodářské  potřeby  vyššího
počtu obyvatel. Do 30. let 20. století dále zesílil antropický tlak na krajinu v české
části,  což  se  projevilo  rozšířením  ploch  orné  půdy.  V zásadě  využití  krajiny
nabývalo kontrastnějších forem, neboť sice vzrůstaly rozorané plochy a zástavba,
avšak  současně  rostla  také  plocha  lesa,  zejména  ve  vyšších  a  sklonitějších
polohách, obvykle na úkor pastvin. K roku 2002 došlo v obou územích k dalšímu
růstu lesních ploch. Na české straně šlo o růst znamenající zdvojnásobení plochy
lesa,  zejména  na  katastru  bývalé  obce  Silnice  ležícím dlouhodobě  v hraničním
pásmu. Současné rozmístění zalesněných ploch je podobné situaci v německé části,
kdy zalesněny jsou  především elevace  –  vrcholy a  výše  položené  a  sklonitější
svahy. Všude došlo k úbytku lučních ploch vesměs zalesněním. Zčásti byl tento
pokles kompenzován zatravněním orné půdy. Její  plocha v obou územích klesla
téměř na nulu. I zbylé plochy jsou využívány pro pěstování pícnin. Přes zánik obce
Silnice  českou  stranu  charakterizuje  mírný  plošný  růst  zastavěných  ploch.
Zastavěná plocha je nyní větší než před druhou světovou válkou, ovšem značný
podíl  na  tom  má  zástavba  služeb  související  s rozsáhlou  obchodní  činností  a
turistikou.  Také na německé straně růst  zástavby souvisí  s rozvojem cestovního
ruchu, zejména zimního. Plošný růst zástavby nelze jednoznačně prokázat, neboť
pro  starší  období  jsou  k dispozici  údaje  jen  o  intravilánech  obcí  jako  celcích,
zatímco pro poslední období jsou zjištěny přímo zastavěné plochy.

Po  celé  sledované  období  let  1829-2002  vykazovalo  území  na  německé
straně hranice daleko vyšší stupeň konzer- vativnosti než v Čechách (obr. 1), neboli
daleko menší plochy podlehly v průběhu tohoto období změnám ve využití.
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Obr.  1:  Rozsah  a  charakter  ploch  s neměnným  využitím  na  česko-
německém pomezí

Zpracování dat pro identifikaci vývojových trendů 
SW  GIS  ArcView  (databázové  dotazy)  a  balík  Microsoft  Excel

(efektivní statistika) umožňují provedení potřebných srovnávacích analýz.
Postupným kombinováním informace  o  přírodním pozadí  (tj.  podle  typu
krajinné  jednotky)  a  o  využití  krajiny  v daném  roce  lze  získat
chronologickou  řadu  údajů  o  zastoupení  dané  formy  využití  na  pozadí
konkrétních přírodních poměrů. V daném území bylo rozlišeno celkem 19
skupin  typů  homogenních  přírodních  krajinných  jednotek.  Pro  každou
z nich  byla  získána  pro  každou  formou  využití  krajiny  chronologická
trojice  (1820-40,  1935-38,  2002)  údajů  o  jejich  plošném zastoupení.  Po
vynesení  této  trojice  údajů  do  histogramu (na  příkladu  lesa,  louky,  orné
půdy a  zástavby) lze  zkoumat,  jak  se  v daném prostředí  konkrétní  forma
využití ploch v průběhu posledních 170 let vyvíjela.
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Obr. 2: Konvergence vývoje land use po obou stranách hranice

Histogram změn (obr. 2) plošného zastoupení lesa, louky, orné půdy
a  zástavby  ve  sledovaných  obdobích  na  území  Strážný  a  Philipsreuth
indikuje,  že  přes  podobné  přírodní  vlastnosti  byla  výchozí  situace  ve
využití krajiny v první polovině 19. st. odlišná díky jinému ekonomickému
zaměření,  resp.  jiné  míře  ekonomické  specializace  obyvatelstva
příhraničních  obcí.  Přes  dominantní  zaměstnanost  v lese  tyto  profese  na
české  straně  nepostačovaly  k obživě  obyvatelstva  a  další  (zejména
zemědělské)  aktivity  byly  nutností.  Na  německé  straně  tak  polní
zemědělství  plnilo  zřejmě  jen  doplňkovou  roli  neustále  ubývající  na
významu.  Tento  stav  v zásadě  potrval  až  do  Mnichovského  diktátu,  kdy
byla území po obou stranách hranice spojena v jeden vyšší administrativní
celek,  ačkoliv  šlo  o  území  ekonomicky  značně  odlišná.  V poválečném
období  došlo  k radikální  změně  politicko-ekonomické  situace  především
na  české  straně.  Po  odsunu  většiny  německého  obyvatelstva  bylo
vytvořeno  pohraniční  pásmo  se  značně  omezenými  možnostmi
ekonomického  využívání  a  nakonec  i  osídlení.  Obec  Silnice  de  facto
zanikla.  Staré  usedlosti  rozptýlené  v širokém  pruhu  podél  hranice  byly
opuštěny  a  z původní  obce  zůstaly  jen  objekty  celnice  a  hraničního
přechodu,  funkčního  v některých  obdobích  pouze  pro  potřeby  ostrahy
státní  hranice.  Podobně  i  v obci  Strážném  byla  řada  usedlostí  trvale
opuštěna.  Úbytek  obyvatelstva  a  politické  překážky  znamenaly  rychlý
pokles  tlaku  na  půdu,  což  vedlo  k postupné  přirozené  sukcesi  i  výsadbě
lesa na opuštěných zemědělských (lučních a orných) půdách. Na německé
straně byl odliv obyvatelstva do  vnitrozemí a  pokles tlaku na půdu méně
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zřetelný mj.  již  díky předchozí  nižší  orientaci  na  zemědělskou produkci.
Restrukturalizace  zaměstnanosti  vedla  k posílení  rekreační  funkce  všech
obcí a zejména Mittelfirmiansreuthu, který se změnil ve středisko zimních
sportů  s příslušnou  technickou  vybaveností  a  doprovodnou
infrastrukturou.  Podobný  vývoj  je  patrný  v obci  Strážný  hlavně  po  roce
1989,  kdy  byla  rozvinuta  síť  služeb  pro  cestovní  ruch  a  zábavu,  a  také
v nebývalé  míře  pro  „stánkové“  obchodní  aktivity.  Rozloha  orné  půdy
v zájmovém území je  po obou stranách hranice dnes zanedbatelná.  Mimo
intravilán obce Strážný je  území na české straně chráněno v NP Šumava,
resp.  přibližně východně od  mezinárodní silnice Pasov-Vimperk v CHKO
Šumava.  Podobným  statutem  ochrany  území  na  německé  straně
nedisponuje.

Obr.  3:  Současné  využití  ploch  po  obou  stranách  hranice  vykazuje  vysokou
podobnost v charakteru a rozmístění
Hodnocení zjištěných celkového a dílčích vývojových trendů

Pozoruhodnou  skutečností  je  pak  výsledek  zcela  odlišného  vývoje
probíhajícího  v podstatě  nezávisle  na  svém  protějšku  za  hranicí.  Došlo
nejenže k fyziognomické (vizuální) konvergenci krajiny (obr. 3),  zejména
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co se týče rozmístění lesních celků, luk a pastvin po obou stranách hranice
do  analogického  přírodního  prostředí  a  polohy,  ale  rovněž  vytvoření
podobné  struktury  využití  území  u  řady  typů  přírodních  krajinných
jednotek  zastoupených v obou  národních  územích  (obr.  4,  např.  skupiny
13-vlhké  jednotky a  14-podzolované  jednotky hojně  zastoupené  po  obou
stranách  hranice).  Naopak  krajinné  typy  zastoupené  v obou  území
extrémně odlišným podílem se liší také současným patternem využití. Lze
tedy  dospět  k předběžnému  závěru,  že  pokud  velké  části  obou  území
vykazují  shodné,  resp.  podobné  přírodní  poměry,  shodují  se  rovněž  ve
struktuře  využívání.  Naopak  zvláštní  typy  přírodního  prostředí  bez
náležitého  ekvivalentu  v zahraničí,  projevují  tendenci  k jiné  struktuře
využívání.  Jako  vysvětlení  těchto  skutečností  se  nabízí  hypotéza,  že  po
obou  stranách  hranice  se  formuje  „obecně  racionální“  struktura  využití
krajiny  respektující  (nyní  i  v nedávné  minulosti)  marginalizaci  území,
postupné vylidňování, extenzifikaci zemědělství a posilující roli rekreační
bez  ohledu  na  to,  jaký  společensko-ekonomický systém zde  vládl  a  jaká
zde byla či je životní úroveň. 

Obr.  4:  Konvergentní  „chování“  využití  ploch  je  typické  i  pro  krajinné
jednotky  různého  typu  s dostatečným  zastoupením  po  obou  stranách
hranice

Zajímavé  by  jistě  byly  výsledky  srovnávání  vnitrozemských  území  a
zjištění, zda se takto podobně chovají podobné přírodní jednotky, avšak pod jinou
formou  ekonomického  tlaku.  Integrovaný  projev  přírody,  hustoty  populace  a
celkového ekonomického klimatu se měl nacházet analogické projevy v patternu
využití ploch, což může hrát významnou roli v péči o krajinu. Některé typy kulturní
krajiny, např. kopanice, kraj lánových obcí, tzv. středočeská krajina, tak mohou být
existenčně ohroženy.
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RELIÉF OKOLIA NITRY A JEHO VPLYV NA HOSPODÁRSKE
VYUŽITIE

Ján Koštálik

Abstract: Relief  in  the  neighbourhood  of  the  city  of  Nitra  is  a result  of  the
complicated  geological  structure,  geomorphological  value  of  minerals,  the
influence of tectonics and dynamics, and of the relief forming cryogenic, fluvial
and eolic processes taking place in the pleistocene.

While the part  of Zobor is  very attractive for  tourist,  with karst  forms –
slopes, grikes, caves (Svoradova, Jazerná Žibrica, Zvislá jaskyňa), which are used
for growing grapevine and fruits, in the Nitrianska and Žitavská mountains, little
waved, formed by neogen sediments and loes, there are good conditions for the
development  of  agricultural  production.  On the  caolite  soils  of  the chernozem,
lurisol  and  fluvisols  type  are  excellent  conditions  for  the  development  of
agriculture.

Keywords: Fluvial  sediments,  Soil  forming  cycle,  Slope  sediments,  Eolian  –
deluvial sediment, Cave, Rubefied fossil para - brownearth

Úvod
V poslednom období v geografickej literatúre sa častejšie publikujú

príspevky o prírodnej krajine (MAZÚR a kol. 1977, MAZÚR a kol. 1981,
JAKÁL –  URBÁNEK 1988,  DRDOŠ a kol.  1992,  OŤAHEL,  FERANEC,
HUSÁR  2003)  a mnoho  ďalších  príspevkov  od  autorov  rôznych
špecialistov  z iných  vedných  disciplín..  V nich  až  na  malé  výnimky
absentuje  kartografická  dokumentácia  a často  chýbajú  odkazy  na  staršie
literárne  údaje,  v ktorých  sú  podrobne  spracované  uvedené  lokality.  Je
potešiteľnou skutočnosťou, že po vstupe Slovenska do EÚ pri vypracovaní
projektov  o finančnú  podporu,  rôzne  štátne  orgány,  organizácie  a firmy
musia podávať geografickú charakteristiku daných lokalít,  preto sa snažia
využiť  geografov  a ich  zapojenie  do  projektov.  Tým  sa  geografii  ako
integrovanej  vednej  disciplíne  o krajine  a spoločnosti  (HAGGETT  1983)
naskytá  jedinečná  príležitosť  riešiť  vrcholne  interesantné  spoločenské
problémy,  čím  súčasne  je  zdôraznená  požiadavka  pre  vysokoškolské
ustanovizne  –  Univerzity  a Akadémiu  vied  -  riešiť  nielen  teoreticko  –
metodologické  problémy,  ale  aj  prehlbovať  metódy  a formy  základného
geografického výskumu, ktorý v poslednom období zaostáva.

Krajinu  je  nutné  chápať  ako  systém  prvkov,  vzťahov  a z nich
vyplývajúcich  problémov  a potenciálnych  riešení  (TREMBOŠ,  MINÁR
1995). Jedným z významných prvkov v Západných Karpatách je reliéf.
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Reliéf  vplýva  na  socio-ekonomické  aktivity  jednak
morfometrickými  charakteristikami,  horizontálnou  členitosťou,  sklonom,
procesmi  svahovej  modelácie,  zosuvmi,  eróziou  pôd  atď.  Najmä
v nížinných a kotlinových podmienkach je prevažne plochý, menej členitý
a vzhľadom  na  pôdne  podmienky  viac  využívaný  na  poľnohospodárske
účely.

O tom,  aké  vhodné  mechanizačné  prostriedky  v modernom  vedení
poľnohospodárstva  použije  človek  rozhoduje  reliéf.  Z atraktivity  územia
pre  využitie  v turistickej  a rekreačnej  činnosti,  výstavbu sídiel  v značnej
miere ovplyvňuje reliéf.

Preto  je  žiadúce,  aby  človek  v súčasnej  etape  rozvoja  spoločnosti
mal  čo  najkomplexnejšie  poznatky o reliéfe,  jeho  genéze  a formách,  aby
nedošlo k rozsiahlejším škodám.

Aj reliéf sa formoval počas dlhých geologických období a v rôznych
paleogeografických podmienkach. 

V príspevku  podávame  na  základe  poznatkov  literatúry
a podrobných  vlastných  geomorfologických  výskumov  charakteristiku
krajiny a paleoreliéfu v okolí Nitry.

Geologická charakteristika územia okolia Nitry
Pri  pohľade  na  geologickú  mapu  Tríbeča  (IVANIČKA  et  al  1988)

zisťujeme, že študované územie prešlo zložitým geologickým vývojom.
Pohorie  Tríbeč  vo  fatransko-tatranskej  oblasti  tvorí  samostatný  celok.

Morfologicky vystupuje ako hrásť JZ-SV smeru, ktoré je skýcovskym zlomom SZ-
JV smeru rozdelená na južnú časť zoborskú a severnú časť razdielsku.

Zoborská časť sa ponára na JZ pod neogénne sedimenty panonu, pliocénu
a kvartéru. Z tektonických jednotiek v skupine Zobora vystupujú 
- horniny kryštalinika tatrika a jeho obalovej sekvencie,
- permsko-mezozoický komplex veporika,
- pokryvné útvary neogénu a kvartéru.

Kryštalinikum  tatrika  buduje  tribečsko-zoborský  plutón.  Je  zastúpené
hrubozrnými biotickými granodioritmi  až  tonalitmi,  ktoré  v okrajových častiach
skupiny  tvoria  kopulovité  časti  vzniklé  diferencovanými  metasomatickými
procesmi  (vystupujú  v okolí  Jazierka  na  Zobore  a v okolí  Nitrianskych
Hrnčiaroviec).

Na kryštaliniku sú transgresívne uložené permské a mezozoické komplexné
sedimenty  obalovej  sekvencie  z obdobia  spodný  trias  až  alb.  Môžeme  ich
podrobnejšie sledovať od Dražoviec až ku Žiranom.

V skupine Zobora majú najväčšie rozšírenie sedimenty spodného triasu (v
okolí  Skalky  a Šindolky)  reprezentované  lužnianskym  súvrstvím,  v ktorom
vystupujú pieskovce, kremence s polohami zlepencov, vo vrchnej časti prechádzajú
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do pestrých bridlíc. Menej je zastúpený vrchný a stredný trias vo fácii dolomitov
a guttensteinských vápencov.

V strednej  a vrchnej  časti  skupiny Zobora  väčšie  rozšírenie  majú  jurské
sedimenty doggeru reprezentované  plytkovodnou karbonátovou sedimentáciou  –
piesčitými  krinoidovými  vápencami  a rohovcami  a lučivnianskym  súvrstvím
s kalpionellovými  vápencami.  Tieto  pozvoľne  prechádzajú  do  kriedy  ako  sivé
hrubolavicovité vápence (apt) a permské súvrstvie (alb), ktoré môžeme sledovať od
Drážoviec ku Podhoranom.

Východne od Dražoviec v skupine Zobora vystupuje veporiskum zastúpené
križňanským príkrovom. Predstavuje kryhu, ktorú petrograficky tvoria kremence
spodného triasu, guttensteinské vápence a dolomity anis – ladinu.

Z neogénnych sedimentov  v intraviláne  mesta  Nitry  vystupujú  sedimenty
panonu (štrky, íly, piesky) a sedimenty pliocénu – ako volkovske súvrstvie (štrky,
piesky, pestré íly a zlepence)..

Z kvartérnych sedimentov sú na mape najviac zachytené würmské spraše,
eolické  a eolicko-deluviálne  sedimenty  (spraše,  sprašovité  hliny)  fluviálne
sedimenty Nitry vo forme nízkej wurmskej terasy , risskej terasy (od Dražoviec ku
Janikovciam) a mindelskej terasy vo Veľkých Janíkovciach.

Paleoreliéf intravilánu Nitry
MAZÚR – LUKNIŠ 1980 z hľadiska geomorfologického členenia SR

v študovanom území vyčlenili pohorie TRIBEČ so skupinou Zobora a v rámci
Podunajskej pahorkatiny Nitriansku pahorkatinu a Žitavskú pahorkatinu. Kým
Žitavská pahorkatina v intraviláne Nitry je nečlenená v Nitrianskej pahorkatine
vyčlenili – Zalužiansku pahorkatinu, Nitrianske vŕšky a Nitriansku nivu.

Podrobné geomorfologické, kvartérno-geologické a archeologické výskumy
autorov (BÁRTA 1960, LOŽEK 1964, KOŠŤÁLIK – MUCHA 1965, KOŠŤÁLIK
1966,  KOŠŤÁLIK  1967a,  b,  LUKNIŠ –  VAŠKOVSKÝ 1967,  KOŠŤÁLIK –
BEDRNA  1971,  LUKNIŠ  a kol.  1972,  ŠAJGALÍK  1972,  KOŠŤÁLIK  1974,
VAŠKOVSKÝ 1977, ŠAJGALÍK – MODLITBA 1983 a ďalší) prispeli k tomu, že
dnes podrobne poznáme vývoj a formovanie reliéfu v intraviláne Nitry v období
kvartéru.  Z geomorfologického hľadiska v jednotke Nitrianske vŕšky sú zahrnuté
vápencové monadnocky Hradného vrchu, Šibeničného vrchu (k. 218), Katruše (k.
213)  a Kalvárie  (k.  212),  ktoré  sú zlomovými líniami Z – V a SZ –  JV smeru
odrezané od pohoria Tríbeča. 

Na sprašovom profile Nitra – Čermáň (podrobne zachytenom v publikácii
KOŠŤÁLIK  1967,  ŠAJGALÍK  1972)  môžeme  dokumentovať  skutočnosť,  že
v starom pleistocéne  (glacial  donau)  Katruša  s uvedenou lokalitou  tvorila  jeden
komplex. Svedčí o tom identická hlboká kôra zvetrávania, ktorá tvorí bazálnu časť
sprašového  profilu  v Nitre  –  Čermáni  uloženú  na  panónskych  sedimentoch
postihnutú  kryogénnymi  procesmi.  Ako  ukazujú  podrobné  chemické,
mineralogické  a paleopedologické   analýzy  sedimentov  môžeme  klimatické
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podmienky  v starom  pleistocéne  identifikovať  ako  vlhké  a teplé.  Dochádzalo
k intenzívnemu chemickému zvetrávaniu. Na vápencoch  vznikali pôdy  typu terra
rossa, na sprašiach zase pôdy výrazne červenohnedých farieb, ktoré v zmysle W. L.
KUBIENU  klasifikujeme  ako  rubifikované  parahnedozeme  (LOŽEK  1964,
KOŠŤÁLIK  1974)  charakteristické   vysokým  obsahom  kaolinitu,  geothitu
a hematitu.  Dnes  ich  môžeme sledovať  na  lokalitách  Komjatice,  Kirt,  Cabaj  –
Čápor,  Rumanová ako aj  v profile  Nitra  –  Čermáň v základovej jame dnešných
Nitrianskych  mraziarní.  Sú  reliktami,  vystupujú  na  povrch  a sú  v dosahu
hospodárskej činnosti človeka.

V priebehu stredného pleistocénu po interglaciále M/R severne od Katruše
došlo  k tektonickým pohybom Z –  V smeru,  k formovaniu asymetrickej  doliny,
k sedimentácii  spraší  v hlbokej   úvaline  a vzniku  pôdnych  komplexov
heterogénneho charakteru.  V tomto období krajina okolia Nitry mala ráz sprašovej
stepi,  studenej  stepi  až  lesostepi  čoho  dôkazom  je  formujúci  sa  kvartérno-
geologický profil zachovaný v tehelni Nitra-Čermáň so sedimentmi zachovanými
od  interglaciálu  R/W  ,  W1/2   W2/3  až  W3.Svedčia  o  tom paleopôdy,  zbytky
paleontologických nálezov mamuta, bizóna, soba a rôzne archeologické artefakty. 

Metódou C14 artefakty boli datované na 22 860 ± 400 rokov čo odpovedá
kultúre gravetienu k tzv. kostjenskému typu (BÁRTA 1960). Aj to je dôkazom, že
intravilán Nitry je zaujímavý nielen paleogeograficky, ale aj historicky.

Vplyv mladej  tektoniky sa  prejavil  aj  pri  formovaní  riečnej  siete  Nitry.
Rieka Nitra v strednom pleistocéne pretekala v širokej doline  tu sedimentovala,
meandrovala  a vytvorila  riečne  terasy,  z obdobia  mindel  až würm. Môžeme ich
sledovať lepšie po  ľavej strane doliny od Dražoviec ku Šindolke a v Janíkovciach.
Terasy sú zakryté 2-5m mocnou vrstvou spraší s výskytom fosílnych pôd rôzneho
typu a veku (VAŠKOVSKÝ 1977). 

Medzi  Dražovcami a Hradným vrchom rieka Nitra  vytvorila epigenetický
úsek doliny s pekným zaklesnutým meandrom. 

Pri  hospodárskom využívaní krajiny bude žiadúce rešpektovať zákonitosti
vývoja, formy reliéfu a ďalšie abiotické zložky (pôdu, klímu, vodu).

V pleistocéne v skupine Zobora sa uplatnili  intenzívne kryogénne procesy
najmä na kremencoch obalovej  série.  Vznikli  hlboké delúvia s kambizemami až
pseudoglejami využívané na pestovanie viniča a sadov. Tento jav môžeme sledovať
v okolí Nitrianskych Hrnčiaroviec až po štátnu cestu Nitra – Žirany. 

Na  vápencových  horninách  obalovej  súrie  pri  Žiranoch  a Máloku  pri
Kolyňanoch  boli  zistené  rendziny a v  hlbokých puklinách často  hlboké  červené
terra rossy.  Z ochranárskeho hľadiska sú botanicky zaujímavé vápence.. Na nich sa
udržali  významné teplomilné  druhy flóry  a fauny.  Územia  výskytu sú zaradené
k chráneným územiam. známe  ako sú Zoborská lesostep, Lupka, Žibrica, Kalvária
a ďalšie.

Záver
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Z geomorfologického  hľadiska  v intraviláne  Nitry  môžeme  vyčleniť
stredohorskú  roveň,  pediment  glacis  zakrytý  kvartérnymi  sedimentmi  na
Nitrianskej a Žitavskej pahorkatine.

Reliéf intravilánu mesta Nitry a blízkeho okolia je aj z turistického hľadiska
vysoko atraktívny. Zaujímavé sú pohľady zo Zobora, alebo Kalvárie, odkiaľ možno
detailnejšie  sledovať epigenetickú dolinu Nitry ako aj  okraje  vysokoprodukčnej
poľnohospodárskej  oblasti  Nitrianskej  a Žitavskej  pahorkatiny.  V príspevku
uvedené  paleogeografické  poznatky žiaľ  sú  „zabudované“  v základoch budovy
Nitrianskych mraziarní a  vo vystavanej časti Nitry – Čermáni.

RELIEF IN THE NEIGHBOURHOOD OF THE CITY OF NITRA AND HIS
EFFECT ON ECONOMIC UTILIZATION.
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KRAJINNOEKOLOGICKÉ PROBLÉMY V POĽNOHOSPODÁRSKEJ
KRAJINE

Moyzeová Milena

Abstract:  The paper presents evaluation of the landscape-ecological problems in
the agricultural utilized land - district Trnava. The landscape-ecological problems
was divided in three basic groups: problems of the endangering of the ecological
stability,  problems  of  the  endangering  of  natural  resources  and  problems  of
endangering of human environment.

Keywords: Landscape-ecological problems, positive elements, negative elements,
landscape-ecological structure

Úvod 
Všeobecnou  podstatou  hodnotenia  krajinnoekologických  problémov  v

krajine  je  ich  identifikácia,  špecifikácia  a  priestorová  diferenciácia.  Základnou
východiskovou bázou hodnotenia je krajinnoekologická interpretácia založená na
krajinnoekologickom  posúdení  a  prehodnotení  dvoch  skupín  ukazovateľov
vlastností krajiny a to pozitívnych prvkov a stresových faktorov. Pozitívne prvky v
rámci krajinnej štruktúry zabezpečujú priaznivý ekologický stav krajiny a vyjadrujú
záujmy  ochrany  prírody,  prírodných  zdrojov  a  životného  prostredia.  Naopak
stresové  faktory  vyplývajú  zväčša  z  rozvoja  hospodárskych  aktivít  v  území  a
vystupujú ako hlavné iniciátory vzniku krajinnoekologických problémov nakoľko
ohrozujú kvalitatívne a  kvantitatívne parametre pozitívnych prvkov. Na základe
priestorového  stretu  pozitívnych  javov  a  stresových  faktorov  vznikajú
krajinnoekologické  problémy ohrozenia  priestorovej  stability  krajiny, problémy
ohrozenia  prírodných  a  kultúrno-historických  zdrojov a  problémy  ohrozenia
človeka a jeho životného prostredia.

V  príspevku  sa  zameriame  na  stručnú  charakteristiku  základných  typov
krajinnoekologických problémov vyskytujúcich sa v poľnohospodársky intenzívne
využívanom okrese Slovenska - Trnava.

Prvú skupinu identifikovaných problémov v okrese Trnava tvoria problémy
ohrozenia ekologickej kvality priestorovej štruktúry sídiel ktoré vznikli v dôsledku
nehospodárneho  využívania  priestoru  a  jeho  nadmerného  zaťaženia  primárnymi
stresovými faktormi. Pre hodnotenie tejto skupiny problémov sme použili výpočet
koeficientu  štruktúry  ktorý  odráža  plošný  pomer  jednotlivých  krajinnotvorných
prvkov a  ich krajinnoekologickú významnosť a  vyjadruje  stupeň antropogénnej
premeny  krajiny.  Koeficient  štruktúry  odráža  ekologickú  kvalitu  priestorovej
štruktúry krajiny pričom platí čím je územie menej antropogénne pozmenené, tým
je  jeho  priestorová  štruktúra  z  krajinnoekologického  hľadiska  považovaná  za
kvalitnejšiu.
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Pre  výpočet  sme  použili  vzťah  (Miklós  a  kol.,  19985,  Izakovičová,
Kartúsek, 1991):
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kde : KS = koeficient štruktúry územnotvornej jednotky
Pi = výmery jednotlivých prvkov
kpi= koeficient ekologickej významnosti prvkov
p = výmera územnotvornej jednotky
n = počet prvkov

Vstupnými ukazovateľmi sú plošné výmery jednotlivých krajinných prvkov podľa
Úhrnných hodnôt druhov pozemkov (ÚHDP) a spôsob využívania nehnuteľností
(Výskumný ústav geodézie a kartografie, 2004) a koeficienty krajinnoekologickej
významnosti  prvkov  súčasnej  štruktúry  krajiny  (Jurko  1990,  Miklós  1992)  -
upravené.

45 sídiel okresu Trnava sme na základe hodnoty vypočítaného koeficientu
začlenili  do  piatich  skupín.  Z  priestorového  hľadiska  najkvalitnejšiu  štruktúru
vykazovali  sídla  ležiace  v  pohorí  Malých  Karpát,  ktoré  dosiahli  hodnotu
koeficientu najbližšiu k bodovej hodnote 1 a tvorili prvú skupinu sídiel s najvyšším
zastúpením  ekologicky  hodnotných  prvkov.  Išlo  o  obce  Lošonec  s  hodnotou
koeficientu 0,876,  Dobrá Voda - 0,800,  Naháč - 0,724, Buková - 0,698,  Horné
Orešany - 0,642, Dolné Orešany - 0,618, Trstín - 0,580, Smolenice - 0,558 a 0,470
-  Dechtice.  Druhú skupinu tvorili  sídla  Dolná  Krupá  0,258,  Suchá  nad Parnou
0,251, Šúrovce 0,247,  Boleráz  0,224, Horná Krupá 0,211  a Opoj  0,200.  Tretiu
skupinu tvorili sídla Dlhá, Borová, Voderady, Brestovany, Slovenská Nová Ves,
Vlčkovce,  Horné  Dubové,  Križovany nad  Dudváhom,  Bučany,  Dolné  Dubové,
ktorých koeficient  krajinnej  štruktúry sa  pohyboval  v  rozpätí  hodnôt  0,  186  až
0,170.  Najpočetnejšiu  štvrtú  skupinu tvorili  sídla  Biely Kostol,  Dolné  Lovčice,
Ružindol, Bíňovce, Pavlice, Majcichov, Kátlovce, Košolná, Zvončín, Radošovce,
Špačince,  Šelpice,  Malženice,  Hrnčiarovce  nad  Parnou,  Cífer,  Zeleneč  a
Bohdanovce.  Koeficient  krajinnej  štruktúry  v  týchto  obciach  bol  od  0,168  do
0,140.  Poslednú  a  najmenej  kvalitnú  štruktúru  vykazovali  3  sídla  okresu  a  to
Jaslovské  Bohunice  -  0,129,  Zavar  -  0,120  a  okresné  mesto  Trnava  -  0,089.
Celková vypočítaná hodnota koeficientu štruktúry pre okres Trnava bola 0,310 čo z
celoslovenského pohľadu predstavuje nízku kvalitu (Atlas krajiny SR, 2002).

Nielen primárne stresové faktory sú príčinou vzniku krajinnoekologických
problémov,  ale  aj  pôsobenie  sekundárnych  stresových  faktorov  a  prirodzených
stresových  faktorov.  Krajinnoekologické  problémy  vyplývajúce  z pôsobenia
jednotlivých stresových faktorov na krajinnoekologicky hodnotné segmenty možno
rozčleniť do troch základných skupín (Izakovičová a kol., 2002, upravené).: Prvú
skupinu  vyšpecifikovaných  problémov  vyplývajúcich  z  pôsobenia  stresových
faktorov  v  záujmovom území  tvorili  problémy ohrozenia  priestorovej  stability
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krajiny,  ktoré  vznikajú  v dôsledku  priestorových  stretov  stresových  faktorov
s ekostabilizačnými prvkami územia. V okrese Trnava išlo o nasledovné problémy 
 Ohrozenie chránených území a prvkov ÚSES v dôsledku vysokej kontaminácie

pôd. V severnej časti okresu toto územie zasahuje CHKO Malé Karpaty, ktoré
je súčastne chráneným vtáčím územím (č.14) a územím európskeho významu
SKUEV0267 - Pezinské Karpaty - sever, Buková SKUEV0268, Nad vinicami
SKUEV0277 a Brezovské Karpaty SKUEV0278 ako aj maloplošne chránené
územia ležiace v tejto časti územia (PR Slopy, PP Vyvieračka pod Bacharkou,
PP Ľahký kameň, PR Buková, NPR Záruby, PR Čierna slaka, PR Klokoč, PP
Čertov žľab,  NPP Driny).  Mimo územia  CHKO Malé  Karpaty je  ohrozený
CHA Trnavské rybníky. Z prvkov ÚSES sú ohrozené RBc -Voderady, Dobrá
Voda,  Hlboča,  Záruby, Buková.  Lokálne biocentrá  -  Raková, Bučanský háj,
Brestovianske háje, Derňa, Ronava, Zeleneč. Z regionálnych biokoridorov ide o
Blavu,  Trnávku,  Parnú,  Dudváh,  Podmalokarpatský regionálny biokoridor  a
Gidru.

 Ohrozenie  chránených  území  (vrátane  chránených  vtáčích  území  a  území
európskeho významu) a prvkov ÚSES v dôsledku intenzívnej  ťažby dreva  –
CHA  Vlčkovský  háj,  PR  Buková,  NPR  Záruby,  CHA  Všivavec,  lokálne
biocentrá  Hrubý Kamenec,  Farský Mlyn a  Zeleneč.  Regionálne  biocentrum
Šarkan a regionálne biokoridory Podmalokarpatský a Parná.

 V maloplošne chránených územiach dochádza ku kolízii hospodárskych funkcií
lesov s ich genofondovou a ekostabilizačnou funkciou.

 Ohrozenie  chránených  území  v dôsledku  rozvoja  rekreačných  aktivít.
Rekreačno-krajinné  celky  lokalizované  v  severnej  časti  Malých  Karpát  v
katastroch obcí Smolenice, Buková, Dobrá Voda v ktorých rekreačné aktivity
ohrozujú chránené územia napr.  NPR Záruby, NPR Hlboča,  PR Buková.  V
centrálnej  časti  okresu sú rekreačnými aktivitami  rušené  napríklad  Trnavské
rybníky (CHA), ktoré sú súčastne lokalitou chránených vtáčich území.

 Aj prvky ÚSES sú v kolízii s rozvojom rekreácie. Predovšetkým ide o vodné
plochy ktoré sú regionálnymi biocentrami napr. Suchá, Buková, Farský mlyn a
pod.

 Ku  kolízii  prvkov  ÚSES  a chránených  území  s ťažbou  nerastných  surovín
dochádza  predovšetkým  v  severnej  časti  okresu,  ležiacej  v  CHKO  Malé
Karpaty  kde  v  katastroch  obcí  Buková,  Lošonec  a Trstín  sú  lokalizované
kameňolomy s aktívnou ťažbou stavebného materiálu. 

 Ohrozenie prvkov ÚSES a chránených území dochádza aj v dôsledku leteckej
aplikácie  chemických  prostriedkov,  najmä  prvkov  ÚSES  lokalizovaných
v tesnej blízkosti poľnohospodársky intenzívne využívaných pozemkov.

 Najrozšírenejším javom v  záujmovom území  je  ohrozenie  prvkov  ÚSES  v
dôsledku  nepovoleného  ukladania  domového  odpadu  napr.  v  blízkosti
regionálneho  biocentra  Suchá  a  Biele  Hory,  regionálnych  a miestnych
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biokoridorov Dudváhu, Blavy, Podmalokarpatského regionálneho biokoridoru a
pod.

 Narušenie chránených území napr. PP Vyvieračka pod Bachárkou, PP Ľahký
kameň, PR Slopy v dôsledku poškodenia vegetácie  v severovýchodnom cípe
CHKO Malé Karpaty, v katastri obce Dobrá Voda.

 Ohrozenie chránených území a prvkov ÚSES v dôsledku vysokej koncentrácie
znečisťujúcich látok v ovzduší.  V okolí  okresného mesta Trnava ide o CHA
Trnavské  rybníky.  Znečistené  ovzdušie  zasahuje  aj  katastre  obcí  Zeleneč,
Križovany nad  Dudváhom, Vlčkovce,  Šúrovce  a  Hrnčiarovce  nad  Parnou a
ohrozuje CHA Vlčkovský háj, lokálne biocentrá Zeleneč, Ronava, Derňa ale aj
regionálne biokoridory Parná, Trnávka, Dudváh a Blava.

 Ohrozenie  ekostabilizačných  plôch  –  biocentier,  biokoridorov,  chránených
území a pod. v dôsledku nadmernej hlučnosti z cestnej a železničnej dopravy
(železničná trať 120,  diaľnica D61)  – CHA Trnavské rybníky, CHKO Malé
Karpaty  (železničná  trať  116,  a  cestná  komunikácia  I.  triedy  I/51),  lokálne
biocentrum vodná nádrž Ronava.

 Ohrozenie  hydrických  biokoridorov  v  dôsledku  zníženej  kvality  vody  vo
vodných  tokoch,  ktoré  predstavujú  biokoridory  rôznych  stupňov  –
nadregionálny biokoridor Váh, regionálne biokoridory Trnávka, Parná, Ronava,
Horný a Dolný Dudváh. 

 Kolízia prvkov ÚSES napr. regionálnych biokoridorov s dopravnými líniami -
diaľnicou,  železničnou  traťou,  alebo  rozdelenie  biocentier  a  biokoridorov
zastavanými  plochami  napr.  sídiel  Horné  Orešany,  Špačince,  Dolná  Krupá,
Bohdanovce nad Trnavou a pod.

 Narušenie priestorovej stability územia v dôsledku silnej antropizácie územia
predovšetkým v  centrálnej  časti  záujmového  územia  kde  je  vysoký  stupeň
zástavby  -  Trnava,  Zavar,  Jaslovské  Bohunice  a  vytvorenia  monofunkčnej
poľnohospo-dárskej krajiny s prevahou veľkoblokovej ornej pôdy v centrálnej
a južnej  časti  záujmového  územia  s  minimálnym  podielom  ekologicky
stabilných prvkov napr.  Cífer,  Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Ružindol a
Biely Kostol.

Druhú  skupinu  tvorili  problémy  ohrozenia  prírodných  zdrojov.  Tieto
problémy vznikajú územným stretom stresových faktorov s jednotlivými krajinno-
tvornými zložkami,  ktoré  vo  vzťahu  k  človeku vystupujú  ako  prírodné  zdroje.
V záujmovom území ide o nasledovné problémy ohrozenia prírodných zdrojov:
 Ohrozenie vodných zdrojov v dôsledku kontaminovanej pôdy. Kolízia PHO VZ

s kontaminovanými pôdami, čím vzniká riziko priesaku do vodných zdrojov –
VZ Hrnčiarovce nad Parnou, Dolné a Horné Orešany, Dobrá Voda, Dechtice,
Smolenice, Brestovany, Buková.

 Ohrozenie  vodných zdrojov  v dôsledku  kontaminácie  riečnych  sedimentov  –
Trnava,  Hrnčiarovce  nad  Parnou,  Zavar,  Brestovany,  Dobrá  Voda,  Dolné  a
Horné Orešany.
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 Kolízia  znečistenia  podzemných  vôd  v PHO  vodných  zdrojov  určených  na
zásobovanie  obyvateľstva  pitnou  vodou  napr.  Dechtice, Kátlovce,  Zavar,
Hrnčiarovce nad Parnou.

 Kolízia  PHO  vodných zdrojov  s ťažbou  nerastných  surovín  –  VZ Dechtice,
Lošonec, Križovany nad Dudváhom.

 Riziko  ohrozenia  vodných  zdrojov  v dôsledku  ťažby  dreva  v PHO  vodných
zdrojov – vodné zdroje  lokalizované v Malých Karpatoch – Dechtice,  Dobrá
Voda, Horné a Dolné Orešany, Smolenice, Lošonec, Buková.

 Ohrozenie  vodných  zdrojov  v dôsledku  rizika  priesaku  znečisťujúcich  látok
z ovzdušia – Trnava, Brestovany, Zavar,  Križovany nad Dudváhom, Šúrovce,
Hrnčiarovce nad Parnou. 

 Kolízia  znečistených  vodných  tokov  s ich  funkciou  vodohospodársky
významnými tokmi – Váh, Horný a Dolný Dudváh, Trnávka.

Ohrozenie a znečisťovanie vodného toku vplyvom neorganizovaných skládok
odpadu lokalizovaných  v  jeho  tesnej  blízkosti,  ukladanie  odpadu  priamo do
vodných tokov - Váh, Dudváh, Blava, Trnávka.

 Neregulované  čerpanie  vody  z  toku  –  najviac  sú  ohrozené  časti  tokov
pretekajúce zástavbou obcí, kde vidno potrubia odčerpávajúce vodu pre potreby
jednotlivých domových jednotiek, najmä na zavlažovanie záhrad.

 Kolízia  PHO vodných zdrojov  s okolitou  poľnohospodárskou výrobou,  napr.
v Križovanoch  nad  Dudváhom,  Šúrovciach,  Brestovanoch,  Jaslovských
Bohuniciach, Naháči, Dechticiach, Horných Orešanoch, Trnave, Hrnčiarovciach
nad Parnou a Zavare.

Riziko ohrozenia podzemných vôd v dôsledku nevhodného ukladania domového
odpadu,  ktorý  je  lokalizovaný  takmer  v  celom  záujmovom  území  napr.  v
katastroch obcí Majcichov, Opoj, Zavar, Brestovany a pod.

 Riziko  ohrozenia  podzemných  vôd  v dôsledku  ukladania  exkrementov  na
nespevnených  plochách  v  katastroch  obcí  so  živočíšnou  výrobou  napríklad
Križovany nad Dudváhom, Brestovany, Šúrovce.

 Riziko ohrozenia vodných zdrojov v dôsledku priesaku z nevodotesných žúmp,
vypúšťaním  odpadových  vôd  do  vodných  tokov  u sídiel  bez  kanalizácie
napríklad Brestovany, Hrnčiarovce nad Parnou, Zavar, Šúrovce, Horné Orešany.

 Ohrozenie  pôdnych  zdrojov  v dôsledku  zvýšenej  koncentrácie  cudzorodých
látok v pôde – z tohto aspektu k najviac ohrozeným patria lesné pôdy v CHKO
Malé Karpaty a PPF v južnej časti okresu – lokality v sídlach Ružindol, Cífer,
Biely Kostol, Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice, Hrnčiarovce nad Parnou,
Zeleneč,  Šúrovce,  Vlčkovce,  Majcichov,  Križovany nad  Dudváhom, Bučany,
Špačince.

 Ohrozenie  pôdnych  zdrojov  v dôsledku  negatívneho  pôsobenia  intenzívnej
dopravy a posypového materiálu používaného pri zimnej údržbe ciest na pôdy
ležiace v tesnej blízkosti zaťažených dopravných koridorov ako sú diaľnica D61
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Bratislava-Trnava-Piešťany,  cesty  I.  triedy  –  I/51  Trnava-Sereď,  Trnava-
Bohdanovce nad Trnavou-Boleráz-Trstín, I/61 Cífer-Trnava-Bučany-Leopoldov.

 Ohrozenie  pôdnych  zdrojov  v dôsledku  zvýšenej  koncentrácie  cudzorodých
látok  v ovzduší  –  Trnava,  Modranka,  Majcichov,  Hrnčiarovce  nad  Parnou,
Zvončín,  Bohdanovce nad Trnavou, Špačince,  Brestovany, Šúrovce,  Zeleneč,
Zavar, Križovany nad Dudváhom.

 Ohrozenie  pôdnych  zdrojov  v dôsledku  silnej  vodnej  a výmoľovej  ako  aj
veternej  erózie,  často  aj  v  dôsledku nesprávneho obhospodarovania pôdneho
fondu (veľkobloková štruktúra ornej pôdy, nevhodná štruktúra plodín a pod.) –
silnou vodnou a výmoľovou eróziou sú ohrozené predovšetkým pôdy v oblasti
dynamického  reliéfu  pahorkatinnej  časti  okresu  a v odlesnených  lokalitách
Malých  Karpát;  veternou  eróziou  sú  ohrozené  pôdy  v  intenzívne
poľnohospodársky využívanej časti Trnavskej pahorkatiny.

 Zvýšená erózna činnosť v oblasti viníc lokalizovaných na úpätí Malých Karpát -
Horné a Dolné Orešany.

 Ohrozenie  genofondových  zdrojov  v dôsledku  chemických  prostriedkov
aplikovaných v poľnohospodárskom a lesnom hospodárstve.

Poslednú  skupinu  tvorili  problémy ohrozenia  bezprostredného  životného
prostredia  človeka.  Tieto  problémy  vznikajú  v  dôsledku  pôsobenia  stresových
faktorov  na  bezprostredné  životné  prostredie  človeka.  Ide  predovšetkým  o
negatívne  vplyvy  z  priemyselnej  výroby,  dopravy,  ťažby  nerastných  surovín,
odpadového hospodárstva a poľnohospodárskej výroby a pod. K najvýznamnejším
krajinnoekologickým problémom tejto skupiny v území patria:
 Ohrozenie  rekreačných  priestorov,  vrátane  záhradkárskych  osád  v dôsledku

nadmernej  hlučnosti  z  cestnej  a  železničnej  dopravy  napr.  Kamenný  Mlyn
(Trnava), Boleráz, Šúrovce, Cífer a pod.

 Ohrozenie  rekreačno-športových  areálov  v dôsledku  nevhodnej  lokalizácie
priemyselných prevádzok v ich tesnej blízkosti  – rekreačná lokalita Kamenný
Mlyn, Trnava, vodná nádrž Boleráz, Vlčkovce a pod.

 Kolízia využitia vodných nádrží na rekreačné účely s ich kvalitou – vodná nádrž
Suchá  nad  Parnou  (III  stupeň  znečistenia),  vodná  nádrž  Buková  (II.  stupeň
znečistenia).

 Ohrozenie obytného prostredia v dôsledku intenzívnej dopravy – Trnava, Horné
Lovčice,  Brestovany,  Šelpice,  Boleráz,  Bíňovce,  Trstín,  Špačince,  Dolné
Dubové, Kátlovce, Dechtice, Cífer, Šúrovce.

 Ohrozenie sídiel v dôsledku zvýšeného radónového rizika – Dechtice,  Naháč,
Horná Krupá, Horné Dubové, Kátlovce, Trstín, Bíňovce, Horné Orešany, Dolné
Orešany, Vlčkovce, Opoj, Majcichov, Smolenice, Boleráz, Buková.

 Zaťaženie  sídelného  prostredia  v dôsledku  znečisteného  ovzdušia  –  Trnava,
Hrnčiarovce  nad  Parnou,  Zavar,  Ružindol,  Križovany  nad  Dudváhom,
Majcichov,  Šúrovce,  Vlčkovce,  Opoj,  Dolné  Lovčice,  Brestovany,  Špačince,
Šelpice, Bohdanovce nad Trnavou, Zvončín a Biely Kostol.
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 Kolízia PHO ČOV s obytným areálom. Predovšetkým obyvatelia Modranky sú
obťažovaní pachom látok uvoľňujúcich sa pri procese čistenia odpadových vôd. 

 Kolízia  PHO  živočíšnych  fariem  s obytnými  priestormi.  Tento  problém  je
typický  pre  cca  85  % sídiel  okresu  v  ktorých  poľnohospodárska  výroba  je
zameraná nielen na rastlinnú ale živočíšnu výrobu - na chov hovädzieho dobytka
a ošípaných.

 Kolízia PHO priemyselných prevádzok s obytnými areálmi. Ide predovšetkým o
okresné mesto Trnavu, v ktorej je sústredený výrobný potenciál okresu a sídla
Boleráz, Križovany nad Dudváhom, Smolenice a pod.

 Nevhodná  lokalizácia  skládok  odpadu  v tesnej  blízkosti  obytných  areálov  –
Majcichov,  Opoj,  Dolné  Lovčice,  Naháč,  Špačince,  Zavar,  Dechtice,  Dolné
Dubové a pod.

 Rezervy v aplikácii zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné  prostredie  a lokalizácia  drobných  priemyselných  prevádzok  priamo
v obytnom prostredí napr.  v obciach Dechtice,  Biely Kostol,  Zvončín, Horné
Orešany.

 Narušenie  estetickej  kvality  životného  prostredia  v dôsledku  vytvorenia
monofunkčnej  poľnohospodársky  intenzívne  využívanej  krajiny  v  centrálnej
časti  územia  a v dôsledku  lokalizácie  esteticky  rušivých  technických  prvkov
a koridorov  v krajine  a v okrajových  častiach  sídiel  –  priemyselné  prvky  v
Trnave,  Jaslovských Bohuniciach,  Križovanoch nad Dudváhom, kameňolomy
v Lošonci a Trstíne,  nadzemné energovody Križovany nad Dudváhom, Zavar,
Šúrovce, Malženice, Špačince, opustené a schátrané poľnohospodárske objekty
a pod.

 Riziko konzumácie vody nevyhovujúcej požiadavkám na pitné účely. V obciach
Košolná,  Križovany  nad  Dudváhom,  Trstín,  Bíňovce,  Opoj,  ktoré  nie  sú
napojené  na  vodovodnú  sieť  a  odber  vody  na  pitné  účely  je  realizovaný z
domových studní v ktorých môže byť znížená kvalita vôd. 

Riziko  konzumácie  hygienicky  nevhodných  poľnohospodárskych  produktov
pestovaných  na  kontaminovaných  pôdach  –  mnohé  záhradkárske  osady  sú
lokalizované  v tesnej  blízkosti  zdrojov  znečistenia  ovzdušia,  v zaťaženom
prostredí,  v tesnej  blízkosti  dopravných  koridorov  a pod  –  napr.  Trnava,
Boleráz, Cífer a pod.

Záver
Ľudské aktivity a s nimi spojené negatívne vplyvy nemožno z krajiny úplne

vylúčiť,  nakoľko  sú  nevyhnutné  z  hľadiska  existencie  a  rozvoja  ľudskej
spoločnosti.  Ich  intenzitu  negatívneho pôsobenia  možno čiastočne  eliminovať a
obmedziť  zosúladením  ich  rozvoja  s  vlastnosťami  krajiny  a  jej  potenciálov.
Základom  eliminácie  problémov  je  z  krajinnoekologického  hľadiska  navrhnúť
optimálne  rozmiestnenie  antropických  aktivít  v  krajine  tak  aby  boli  súčasne
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rešpektované a zachované prírodné hodnoty územia a nebrzdil sa hospodársky rast
a spoločenský rozvoj územia.
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LANDSCAPE-ECOLOGICAL PROBLEMS IN THE AGRICULTURAL
UTILIZED LAND

Resume
District Trnava is located in the western part of Slovakia and is part of the

Trnava  region.  District  Trnava  is  administratively  formed  by  the  city  district
Trnava and 44 country municipalities. From view of natural resources this location
is rich in high quality soils which with co-operation of climatic conditions create
high potential for agricultural development from the landscape ecological point of
view. This district represents an intensively industrial and agricultural utilized land
with specific problems caused by the development of industrial  and agricultural
production.  This  is  a  strong  antropogenic  land  with  a  low level  of  ecological
stability. Result of this work will contribute in more detailed view on evaluation
problems related to social-economical structure of the land within the landscape
ecological planning method LANDEP.
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ČASOVO-PRIESTOROVÁ CHARAKTERISTIKA VÝMOĽOVEJ ERÓZIE
NA ZÁKLADE HODNOTENIA MAPOVÝCH PODKLADOV

(NA PRÍKLADE VYBRANÉHO ÚZEMIA V SEVERNEJ ČASTI
NITRIANSKEJ PAHORKATINY).

Pavol Papčo

Abstract: Spatio-temporal characteristic of gully erosion on the maps (on example
of interest area in the north part of the Nitra Hill Land).

The contribution is oriented on giving some indications for the issue
of  spatio-temporal  characteristic  of  gully  erosion  with  using  maps.  For
this purpose are used the historical  maps of  1st and 3 rd military mapping,
the historical cadastral maps and the actual topograpfic maps.

Key words: spatio-temporal characteristic, gully erosion, the maps

Úvod
Problematika  výmoľovej  erózie  v komplexnejšom  chápaní  nie  je  na

Slovensku  vo  všeobecnosti  veľmi  rozpracovaná.  Mnohí  autori  sa  venujú  danej
problematike alebo ju vnímajú len z pohľadu určitého statusu (kde sa výmoľová
erózia  alebo  jej  efekt  vyskytuje  a v akom rozsahu),  prípadne  naznačujú  príčiny
vzniku daných javov, hlbšie sa však podmienenosti týchto skutočností nevenujú.
Komplexnejší  pohľad  na  danú  problematiku  predpokladá  uvažovať  o širších
fyzicko-  a humánnogeografických  podmienkach  vzniku,  priebehu  a výsledkoch
procesov  výmoľovej  erózie  a jej  dôsledkoch  na  charakter  krajiny hodnotiaceho
územia.

Na  Slovensku  aj  v zahraničí  sa  problematike  výmoľovej  erózie  venujú
mnohí autori, je vhodné spomenúť príspevky napríklad Košťálika (1965), Janáča
(1966),  Poesena  (2003).  V žiadanejšom rozsahu hodnotenej  témy sú to   hlavne
viaceré práce Stankovianskeho (1998, 2001, 2003). Práce posledne spomínaného
autora  sa opierajú  o predmetné javy vyskytujúce sa najmä na území Myjavskej
pahorkatiny.

Cieľom  tohto  príspevku  je  dotknúť  sa  problematiky  výmoľovej  erózie
v severnej  časti  Nitrianskej  pahorkatiny,  a to  na základe hodnotenia  informácií,
ktoré sú zaznamenané v mapových podkladoch.

Časovo-priestorová charakteristika výmoľovej erózie v záujmovom území
Hodnotiace  územie  predstavujú  prakticky  vybrané  lokality  patriace

administratívne do  niekoľkých katastrov obcí  okresu Topoľčany. Konkrétne  ide
o katastre  obcí  Bojná,  Tesáre,  Velušovce,  Závada,  Prašice,  Nemečky
a Tvrdomestice.
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Z hľadiska geomorfologického členenia v zmysle Mazúra a Lukniša (1980)
sa záujmové územie nachádza v severnej časti Nitrianskej pahorkatiny, v nižšom
hierarchickom členení  ide  o  časti  Bojnianskej  a Bánovskej  pahorkatiny  blízko
kontaktnej zóny s pohorím Považský Inovec.

Základnou  informáciou  poukazujúcou  na  výraznú  sieť  výmoľov
v záujmovom území  je  príspevok  Bučka  a Mazúrovej  (1958),  ktorého  mapová
príloha  zobrazuje  dané  územie  ako  priestor  v rámci  Slovenska  s najvyššími
hodnotami dĺžok výmoľov na km2 (najvyšší stupeň – 3,001 km a viac / km2).

V zmysle cieľa, a aj názvu, tohto príspevku predstavujú základné materiály
pre hodnotenie predmetnej problematiky mapové podklady.

Základné  časové  a priestorové  informácie  žiadaného  charakteru  obsahujú
historické  mapy  1.  a 3.  vojenského  mapovania  v časovom  rozmedzí  jedného
storočia z rokov 1782 (v mierke 1 : 28 800) a 1882 (1 : 25 000). Treťou základnou
mapovou  sériou  sú  mapy  viacerých  mierok  (najmä  1 : 25 000  a  1 : 10 000)
Základnej mapy ČSSR z viacerých rokov v rozmedzí 1977 – 1988.

Náznaky  interpretácie  podmienenosti  vzniku  výmoľovej  siete  na
konkrétnych miestach ponúkajú staré katastrálne mapy predmetných obcí z prvej
dekády minulého storočia.  V zmysle Stankovianskeho (2003)  predstavujú práve
väzby  na  miestne  využitie  zeme  (land  use)  odpovede  na  základné  otázky
priestorovej podmienenosti rozloženia výmoľovej siete.

Oporný  bod  v základnej  časovo-priestorovej  charakteristike  výmoľovej
erózie  v  hodnotiacom  území  predstavuje  1.  vojenské  mapovanie  Habsburskej
monarchie z roku 1782.

Podľa  spomínaného  mapovania  (k  dispozícii  boli  zmenšené  čierno-biele
kópie  pôvodných rukopisných farebných máp,  získané v Slovenskom národnom
archíve,  Bratislava)  sa  pomerne  vysoký  počet  výmoľov  vyskytuje  najmä
v katastroch  obcí  Prašice  a Tvrdomestice.  Niekoľko  výmoľov  sa  nachádza  aj
v katastroch obcí Velušovce, Závada a Nemečky. V katastroch obcí Bojná a Tesáre
sa podľa daného mapovania nevyskytujú žiadne výmole.

V prípade Nemečiek a sčasti aj Bojnej  sa tu mierne naráža aj na problém
kvality skúmaných kópií máp. Na skúmaných čiernobielych kópiách nie sú vždy
jasné  a dobre  rozlíšiteľné  rôzne  (pre  túto  tému  dôležité)  mapové  prvky.
V spomínanej Bojnej ide o problém časti lesa a o možné výmole, ktoré sa pod ním
eventuálne môžu nachádzať. Popri kvalite kópií je ďalším problémom aj samotná
vierohodnosť  obsahu  v podstate  všetkých  troch  posudzovaných  kartografických
podkladov.  Kým  v prípade  Základnej  mapy  môže  ísť  o technický  problém
v spracovávaní  leteckých  snímok,  v prípadoch  vojenských  mapovaní  môže  ísť
v zmysle  Stankovianskeho  (2001)  o čisto  prozaický  problém  a to,  že  vojenský
topograf,  ktorý  mapy  vypracovával,  „nemusel  niektoré  výmole  a ich  súbory
z nejakého dôvodu vôbec zmapovať“.
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Oveľa kvalitnejšie a presnejšie sú podklady 3. vojenského mapovania z roku
1882 v pôvodnej mierke 1 : 25 000. K dispozícii sme mali kópie máp Vojenského
zeměpisného ústavu, Praha z medzivojnového obdobia s topografickým obsahom
prevzatým z máp už spomínaného mapovania.

Na  mapách  posledne  opisovaného  mapovania  je  podstatná  časť  terajších
výmoľov (podľa Základnej mapy ČSSR) už zaznamenaná. Týka sa to aj obcí Bojná
a Tesáre. Väčšie  zvýšenie počtu výmoľov medzi 1. a 3. vojenskými mapovaniami
je viditeľný aj v katastroch obcí Velušovce a Závada, rovnako aj v lokalite obce
Nemečky (viď ale  vyššie  problémy s  identifikáciou).  V katastroch  obcí  Prašice
a Tvrdomestice  sa  popri  už  existujúcich  výmoľoch  (podľa  1. vojenského
mapovania) takisto zvýšil počet opisovaných foriem reliéfu.

Najkvalitnejší,  veľkosťou mierky najpodrobnejší  a aj  „najmladší“ študijný
kartografický podklad Základnej mapy ČSSR sa v súvislosti s výskytom výmoľov
v drvivej väčšine zhoduje s informáciami 3. vojenského mapovania. V okolí obce
Bojná  došlo  oproti  posledne  menovanému  mapovaniu  len  k spojeniu  dvoch
predtým  oddelených  výmoľov  do pravého  uhla  v miestnej  časti  Malý  Gbol.
V lokalite  obce  Závada  sa  podľa  Základnej  mapy  početné  (rovnobežne
usporiadané) výmole na západ od obce už nenachádzajú, pričom podľa vojenských
mapovaní tam boli. Stopy po výmoľoch v Základnej mape sú čiastočne viditeľné
cez zvlnené vrstevnice v hodnotiacom priestore, pričom možno predpokladať, že
došlo v tomto prípade k nejakým rekultivačným prácam. Podobne aj v okolí Prašíc
a Tvrdomestíc nie sú vyznačené v Základnej mape niektoré menšie výmole, pričom
v mapách 2.  vojenského mapovania  znázornené  boli.  Pre  prípady týchto lokalít
môže platiť rovnaké vysvetlenie ako v prípade obce Závada.

V súvislosti  s rozmermi  výmoľov  podávajú  všetky  tri  vyššie  opisované
zdroje informácie len o dĺžke výmoľov. Šírku, resp. hĺbku daných reliéfnych foriem
je možné vyčítať zo Základnej mapy a sčasti aj z máp 3. vojenského mapovania, v
mapách 1. vojenského mapovania sú výmole v súvislosti s ich šírkou (hĺbkou) viac-
menej rovnaké.

Poslednú časť v zmysle stanoveného cieľa príspevku predstavuje zaostrenie
pozornosti  viac  na  priestorovú  podmienenosť  výmoľovej  erózie  vo  vzťahu
k danému prostrediu.  Keďže nájdenie odpovede na skúmanú otázku si  vyžaduje
širšie a komplexnejšie štúdium (načrtnuté v Úvode), táto časť príspevku obsahuje
návrhy vysvetlenia len v niektorých lokalitách s využitím starých katastrálnych máp
v mierke 1 : 2 880 zo začiatku minulého storočia.

V uvedených  mapách  sú  znázornené  obrysy  niektorých  výmoľov  spolu
s hranicami vtedajších parciel, prístupových ciest a iných prvkov, ktoré sú v zmysle
Stankovianskeho  (2001,  2003)  relevantné  pre  objasnenie  priestorovej  genézy
vzniku siete výmoľov. S odvolaním sa na spomínanú citáciu možno predpokladať,
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že výmole v konkrétnych nižšie uvedených lokalitách vznikali práve na lineárnych
antropogénnych prvkoch krajiny ako sú rozhrania polí, prístupové cesty k poliam,
samotné poľné cesty, poľné cesty kopírujúce katastrálne hranice obcí atď.

V tomto zmysle možno odôvodniť väzby výmoľov na vyššie uvádzané prvky
krajiny napríklad v prípade výmoľovej siete na pravej strane doliny potoka Zľavy
v katastri obce Tesáre v súvislosti s rozhraniami polí a prístupovými cestami k nim,
na  opačnej  strane  potoka  si  v tejto  lokalite  štúdium vyžaduje  viac  ako  „len“
hodnotenie  mapového  podkladu.  Podobnými  spôsobmi  možno  vysvetliť  rôzne
zaujímavé tvary výmoľov, či už šikmo na vrstevnice, alebo v niektorých svojich
častiach  zalomené  pod  rôznym uhlom  v protiklade  s prirodzene  podmieneným
vznikom výmoľov po spádnici. Takýto príklad predstavuje v okolí Prašíc výmoľ
dlhý cca  2 km východne od  centra  obce,  ktorý kopíruje  najprv pôvodnú poľnú
cestu vedenú približne po chrbátnici (vedľa výmoľa tu daná cesta vedie reálne aj
v súčasnosti), ďalej sa výmoľ láme v smere napájajúcej sa cesty (podľa katastrálnej
mapy) šikmo po svahu kopírujúc danú cestu (prístupovú cestu k vtedajším okolitým
poliam) a v dolnej  časti je zalomený z dôvodu zmeny vedenia riadkov polí (toto
rozhranie  predstavovalo  zrejme  tak  isto  antropogénnu  preddispozíciu  pre
koncentrovanie eróznej vody). V lokalite severne od posledne opisovaného miesta
sa nachádza výmoľ, ktorý kopíruje katastrálne hranice troch obcí (výmoľ je tu aj
zalomený), konkrétne Prašice, Nemečky a Tvrdomestice.

Vo  väčšine  záujmového  územia  si  však  vysvetlenie  podmienenosti
priestorového  usporiadania  výmoľovej  siete  vyžaduje  obsiahlejšie  štúdium
mapových  podkladov  za  pomoci  obecných  kroník  či  priamych  rozhovorov
s miestnymi ľuďmi.

Záver
Vybrané  záujmové  územie  je  vhodným priestorom pre  charakterizovanie

a hodnotenie  daného  problému  časovo-priestorovej  analýzy  výmoľovej  erózie.
Príspevok  sa  venuje  náčrtu  riešenia  danej  problematiky  pomocou  využitia
mapových podkladov. Konkrétne ide o využitie štyroch základných kartografických
materiálov,  a to  dvoch vojenských mapovaní  ešte  z čias  Habsburskej  monarchie
(príp.  Rakúska –  Uhorska)  z koncov 18.  a 19.  storočia,  Základnej  mapy ČSSR
z rokov 1977 – 1988 a starých katastrálnych máp zo začiatku 20. storočia.

Podľa  týchto  podkladov  možno  konštatovať,  že  skupina  výmoľov
(existujúca  v súčasnosti  podľa  Základnej  mapy)  v severnej  časti  záujmového
územia (hlavne katastre obcí Prašice a Tvrdomestice) vznikla už pred rokom 1782.
Naopak výmole v miestach južne od  vyššie spomínaných obcí (lokality hlavne
obcí Bojná a Tesáre, ale aj Velušovce a Závada) vznikali podľa daných podkladov
medzi rokmi 1782 a 1882.

Na základe hodnotenia starých katastrálnych máp je možné sčasti objasniť
priestorovú  podmienenosť  výskytu  výmoľov.  Tie  sa  v niektorých  konkrétnych
príkladoch  jasne  viažu  na  lineárne  antropogénne  prvky súvisiace  s využívaním
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zeme v čase pred kolektivizáciou poľnohospodárstva. Vo veľkej časti záujmového
územia  je  však  ale  potrebné  ku  objasneniu  danej  problematiky  štúdium oveľa
väčšieho počtu rôznorodých zdrojov.
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Spatio-temporal characteristic of gully erosion on the maps (on example of
interest area in the north part of the Nitra Hill Land).

Resume
The aim of  the contribution is  to  give some indications for  the issue of

spatio-temporal  characteristic  of  gully erosion with using maps (on  example of
interest area in the north part of the Nitra Hill Land). For the problem solution we
used four types of maps.  The maps of the 1st (from year  1782)  and 3rd (1882)
military mapping and the actual topograpfic maps (The Ground Map of the CSSR
from the 1970s till the 1980s) say about the spatio-temporal characteristic of the
gullies. The fourth type of the maps, the historical cadastral maps from the begin of
the  20th century  we  used  for  demonstration  of  joins  of  the  gullies  with  the
environment.
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ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY ROZVOJA POĽNOHOSPODÁRSKY
ZNEVÝHODNENÝCH REGIÓNOV

Katarína Pavličková

Abstract: As a conesquence of agricultural less favourable areas are regions with
worsen natural  and socio-economical  conditions managing farmers have serious
economic problems.  There are 72 % of the total agricultural land ranged among
less favourable areas in Slovakia. Just this fact was reflected so in the system of
direct  grants  as  in  the defining of priorities  and measures  within the Sectorial
Operating  Plan  –  the  Agriculture  a the  Country  for  2004  –  2006  years.  Less
favourable areas are classified as „horizontal measure“. There will be presented the
measure „Investments into agriculture enteprises“ together with their influence on
the environment in the contribution.    

Keywords: less favourable areas, stock farming, emmissions  

Úvod
Jednou z podmienok harmonizácie  regionálnej  a štrukturálnej  politiky SR

s EÚ  je  riešenie  územnej  systematiky  a regionálnej  klasifikácie.  Jej  cieľom  je
podpora vyváženého rozvoja všetkých regiónov, vrátane poľnohospodárskych, a  to
výberom a podporou  toho  rozvojového  potenciálu,  ktorý má v danom prostredí
predpoklady na ďalší rast.

Na  hodnotenie  úrovne  regiónov  resp.  oblastí  používa  EÚ  kritériá  pre
klasifikáciu  územia,  pomocou  ktorých  vymedzuje  oblasti  so  znevýhodnenými
podmienkami,  na  ktoré  sústreďuje  podporu  zo  štrukturálnych  fondov.  Tieto
podmienky sú uvedené v Nariadení Rady ES č. 1257/1999. Cieľom Nariadenia je
definovať  rámec  podpory  pre  trvalo  udržateľný  rozvoj  vidieka,  pričom  tieto
opatrenia  dopĺňajú  ďalšie  nástroje  spoločnej  poľnohospodárskej  politiky.  Toto
nariadenie charakterizuje znevýhodnené oblasti (LFA – Less Favoured Areas) ako
oblasti  so  zhoršenými  prírodnými  a sociálno-ekonomickými  podmienkami,
v dôsledku  čoho  majú  poľnohospodári  hospodáriaci  v týchto  oblastiach  vážne
ekonomické problémy. Kritériá EÚ sú rámcové  a každý štát si ich upravuje podľa
svojich podmienok, ale vždy s dôrazom na ochranu životného prostredia. 

Znevýhodnené oblasti v SR a ich podpora
Základným  triediacim  kritériom,  ktorým  sa  vymedzovali  znevýhodnené

oblasti  SR  bolo  zoradenie  druhov  BPEJ  (bonitovaných  pôdno-ekologických
jednotiek)  do  skupín,  ktorým  je  priradená  cena  poľnohospodárskej  pôdy
v príslušnom katastrálnom území, resp. konkrétnej užívateľskej výmery. Pre účely
diferenciácie  poľnohospodárskej  pôdy bolo  stanovených celkom 20 skupín ceny
pôdy (SCP) s cenovým rozpätím od 120 tis. Sk/ha do 5 tis. Sk/ha. Kritériom pre
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zaradenie  poľnohospodárskej  pôdy  do  znevýhodnených  oblastí  bola  SCP  1-15
s hornou  hranicou  52  800  Sk/ha  v SCP  15.  Kritériám  pre  zaradenia
poľnohospodárskej pôdy do horských oblastí zodpovedala SCP 1-9 (5 000-21 000
Sk/ha),  pre  ostatné  znevýhodnené  oblasti  SCP  9-13  (21  001-40  500  Sk/ha),
oblastiam  so  špecifickými  nevýhodami  SCP  12-15  (40  501-52  800  Sk/ha)
a nezaradenej pôde do znevýhodnených oblastí SCP 16-20 (52 801-120 000 Sk/ha)
(Plán rozvoja vidieka SR, MP SR, 2004).

V súčasnosti  sú znevýhodnené oblasti v SR konkretizované podľa výnosu
MP  SR  č.  148/1/2003-100,  ktorým  sa  ustanovuje  výška  podpory  na
obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí. Týmto výnosom sa
vymedzujú poľnohospodársky znevýhodnené oblasti, ustanovuje sa výška podpory
a vyhlasujú sa katastrálne územia obcí patriace do takýchto oblastí.  Tieto oblasti sa
členia na horské oblasti,  ostatné znevýhodnené oblasti  a oblasti  so špecifickými
nevýhodami. 

V SR je  až 72 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu zaradených medzi
znevýhodnené  oblasti  (Plán  rozvoja  vidieka  SR,  MP  SR,  2004).  Práve  táto
skutočnosť  sa  odrazila  okrem  spomínaných  dotácií  poskytovaných  podľa
uvedeného  výnosu  aj  pri  príprave  Sektorového  operačného  plánu  –
poľnohospodárstvo a vidiek pre roky 2004 – 2006 (MP SR, 2003),  keď v rámci
Pilieru II – Podpora hospodárenia v horších výrobných podmienkach je Program 1
– Podpora znevýhodnených oblastí.  Ciele programu sa premietajú do 2 priorít k 7
opatrení. Okrem toho program vyčleňuje aj tzv. horizontálne opatrenia, medzi ktoré
sú  logicky  zaradené  znevýhodnené  oblasti.   Z toho  vyplýva,  že  akékoľvek
navrhované opatrenie je realizovateľné a vhodné pre znevýhodnené oblasti.

Pristavme  sa  v ďalšom  pri  Priorite  1  -  Podpora  produktívneho
poľnohospodárstva,  pri  opatrení  Investície  do  poľnohospodárskych  podnikov.
Veľmi dôležitým prvkom je pri ňom práve znižovanie a odstraňovanie negatívnych
vplyvov  na  životné  prostredie,  ochrana  vôd  a pôdy  pred  znečisťovaním
z poľnohospodárskych zdrojov.

Objekty  na  ustajnenie  hospodárskych  zvierat  a  ich  dopad  na  životné
prostredie

Počet  objektov  na  ustajnenie  hospodárskych  zvierat  má  v SR  trvalo
klesajúcu tendenciu, najmä u hovädzieho dobytka. Neuspokojivá je situácia v stave
a kapacite  technologických  zariadení  na  uskladňovanie  exkrementov
hospodárskych zvierat V chove hovädzieho dobytka je pre obdobie rokov 1990 –
2001  charakteristické  trvalým poklesom počtov  chovaných zvierat,  sprevádzaný
zmenou  plemennej  štruktúry  zvyšovaním  podielu  mliečnych  úžitkových  typov
v chovoch,  vzostupom mliečnej  úžitkovosti  zvierat,  pri  znižovaní  počtu  dojníc.
Najvýraznejšou technologickou zmenou v živočíšnej  výrobe sa stáva prechod na
voľné ustajnenie zvierat. V chove ošípaných produkcia po počiatočnom prudkom
poklese  stagnuje  a nepokrýva  ani  domácu  spotrebu.  Vývoj  v chove  hydiny má
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pozitívny trend.  V živočíšnej  výrobe  pretrvávajú  nedostatky vo  výžive,  kŕmnej
technike  a  ošetrovaní  zvierat,  čo  spôsobuje  nevyužívanie  ich  úžitkových
a reprodukčných schopností. (Plán rozvoja vidieka SR, MP SR, 2004).

Tab.č.1 Počty hospodárskych zvierat v SR v rokoch 1991 - 2001

1991 1996 2001
HD 1 397 000 891 991 644 900
Ošípané 2 428 000 1 985 223 11469400
Ovce 531 000 418 823 358 440
Hydina 13 866 000 14 147 197 13 611 600
Kone 13 000  9 722 8 000
Zdroj: ŠÚ SR, Zelená správa, 2002

Preto je veľmi dôležité aby potrebné finančné toky išli aj do ich budovania.
Práve investície v rámci uvedeného opatrenia „Investície do poľnohospodárskych
podnikov“  pôjdu  do  rekonštrukcie,  modernizácie  a  výstavby  nových
poľnohsopodárskych stavieb tak, aby zodpovedali normám EÚ v oblasti životných
podmienok  zvierat.  Tieto  investície   prinášajú  ale  so  sebou  popri  pozitívnych
ekonomických dopadov aj dopady na životné prostredie.

Najzávažnejší dopad vyplýva zo skutočnosti, že veľkochov hospodárskych
zvierat  je podľa prílohy č.2 Vyhlášky MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. zaradený medzi
veľké zdroje znečistenia ovzdušia, pričom vypúšťanými znečisťujúcimi látkami do
ovzdušia sú amoniak a  pachové látky.

Amoniak  je  najznámejším  produktom  znečistenia  ovzdušia  pri  chove
hospodárskych  zvierat,  keď  v SR až   97  %  jeho  produkcie  pochádza  z chovu
hospodárskych  zvierat,  predovšetkým  z jeho  intenzívnej  formy.  Metán  ako
predstaviteľ pachových látok je obecne  menej známy.  

Príspevok poľnohospodárstva na produkcii týchto dvoch látok klesá práve
„vďaka“ znižovaniu stavu hospodárskych zvierat.  Kým v r.  1991  predstavovala
produkcia amoniaku 62,9 tis.t a metánu 109 tis.t (35 % produkcie SR), v r. 2001
bola produkcia amoniaku už len 35,1 tis.t a metánu len 62,5 tis.t. (Zelená správa,
2002).  Je tu ovšem na mieste otázka, či chceme takto dosiahnuť zlepšovanie stavu
kvality životného prostredia.

Ďalším významným zásahom je hluk, ktorý vznikne v dôsledku manipulácie
so  zvieratami  a pri  doprave (dovoz  kŕmnych zmesí,  veterinárnych prípravkov a
iných  chemikálií,  dovoz  odstavčiat,  odvoz  jatočných  zvierat,  hnojovice,  odvoz
odpadov, pohyb zamestnancov). 

Tretím  najzávažnejším  dopadom  je  problém  exkrementov.  Z
hľadiska  životného  prostredia,  keď  je  veľmi  dôležitá  otázka  ich
odstraňovania.  Ich  nesprávne  uskladnenie  je  potenciálnym  rizikom
ohrozenia pôd a vôd.  
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Naopak práve  exkrementy môžu byť pri  správnom uskladnení a správnej
aplikácii  pozitívnym  prínosom  pre  životné  prostredie.  Pozitívom  je   samotná
produkcia organického hnojiva, ktorá býva rozmiestnená na  poľnohospodárskej
pôde. Tým sa zlepšujú fyzikálne a biologické vlastnosti pôd.

Medzi  významné  potenciálne  negatívne  vplyvy  vznikajúce   ustajnením
zvierat,  ktoré  by  som  ešte  rada  spomenula,  patrí  vytvorenie  podmienok  pre
množenie  hmyzu  a  šírenie  choroboplodných  zárodkov.  Zároveň  spolu  s
nesprávnym  uskladnením  suchého  krmiva  je  spojené  riziko  tvorby
choroboplodných zárodkov (najmä mykotoxínov) (Pavličková, 2003).

Záver
Podpora znevýhodnených oblastí má smerovať k pokračujúcemu využívaniu

poľnohospodárskej  pôdy  a tým  prispievať  k zachovaniu  vidieckeho  osídlenia
a krajiny,  k zachovaniu  a podpore  takých  trvalo  udržateľných  systémov
hospodárenia na pôde, ktoré rešpektujú požiadavky ochrany životného prostredia.   

K jedným z opatrení, ktoré sú navrhnuté na ich rozvoj patrí  aj budovanie
objektov  na  ustajnenie  hospodárskych  zvierat.  Nesmieme  ale  zabúdať,  že  ich
zriadením síce  zvyšujeme  ekonomický potenciál  územia,  ale  zároveň  prinášajú
negatívne  dopady  na  životné  prostredie,  ktoré  je  potrebné  riešiť.   V prípade
ustajnenia  hospodárskych  zvierat  sa  to  dá  najmä  technicky  správnym riešením
zberných nádob exkrementov, ich zakrytím a utesnením, injektážou pri  aplikácii
hnojív,  skorým  zaoraním  hnojovice,  modifikovanými  podmienkami  ustajnenia
a nastavením kŕmnych zmesí.
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In  present  less  favourable  areas  are  deliminate  under  the  Decree  of  the
Ministry  of  Soil  Management  148/1/2003-100  in  Slovakia.  By this  Decree  are
determined   the grant  amount for  managing less favourable  areas.  This Decree
ranges agriculture less  favourable  areas,   the  grant  amount  are established and
cadastral  territories  of  municpalities  are  declared.  This  areas  are  divided  at
mountain areas, other less favourable areas and areas with specific disadvantages.

The propotional acreage  of less favourable areas were reflected so in the
system of direct grants  as in the defining of priorities and measures within the
Sectorial Operating Plan – the Agriculture a the Country for 2004 – 2006 years.
Within the Pillar II – Managing Support in Worse Production Conditions there is
written the Program I – Support of Less Favourable Areas.  Goals of the Sectorial
Operating Program are ruminated on 2 priorities and 7 measures. Apart from these
there are determined so called „horizontal measures“ where Less Favourable Areas
are included. 

The support of less favourable areas has to head for following utilisation of
agriculture  land  and  by  this  contribute  to  preserve  country  settlements  and
landscape,  to maintane and support of those sustainable farming which respects
requirements of the nature protection. 

Tab. 1 – The number of stock animals in Slovakia (1991 – 1996 years)
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ABSOLUTNÍ DENNÍ MAXIMA ÚHRNŮ ATMOSFÉRICKÉCH SRÁŽKEK
NA MORAVĚ A VE SLEZSKU ZA OBDOBÍ 1961-2000

Olga Prosová

Abstract:  We can  hear  more  often  about  extreme  hydrometeorological  events
these  days.  These  events  are  investigated  on  regional  and  local  scale.   196
climatological and precipitation stations in Moravia and Silesia during the period
1961-2000 were covered. Gumbel 3-parametrs distribution was applied. 10, 20, 50
and  100years  theoretical  maximum  of  daily  precipitation  was  calculated  and
evalueted. Time series were processed by program Extreme 2.3.3 and by Python. 

Keywords:  Extreme precipitation,  maximum daily precipitation  totals,  Gumbel
distribution

Úvod
V poslední  době  se  stále  více  hovoří  o  nárůstu  extremity

hydrometeorologických  jevů  na  celém  světě.  Tyto  jevy  jsou  zkoumány  jak
z regionálního, ale také z lokálního hlediska. Tento příspěvek se zabývá studiem
maximálních denních  úhrnů srážek  na  území Moravy a  Slezska  v letech 1961-
2000.  Snahou bylo  vypočítat,  na  základě  40-ti  letých časových  řad,  teoretické
maximální denní úhrny srážek s periodou opakování 10, 20, 50, 100  a 200 let.

Metodika zpracování
Data  pro  tuto  studii  byla  poskytnuta  Českým  hydrometeorologickým

ústavem (ČHMÚ) z klimatologické databáze CLIDATA. Bylo zpracováváno 196
klimatologických  a srážkoměrných  stanic,  které  jsou  v působnosti  brněnské
a ostravské pobočky ČHMÚ.

Pro  zpracování  časových  řad  bylo  použito  Gumbelovo  třiparametrické
(logaritmicko-normální)  rozdělení  a  k odhadu  parametrů  metody  maximální
věrohodnosti. Toto rozdělení bylo vybráno na základě studia literatury Hostýnek,
Lepka,  Sosna  (1999),  Johanovský (1985),  Polišenský  (1987),  Šamaj,  Valovič,
Brázdil  (1983)  a  Šamaj,  Valovič,  Brázdil,  Gulčíková (1982).  Výpočet  n-letých
denních úhrnů byl proveden pomocí programu EXTREME 2.3 (Extreme Value
Analyse)  1989-1993.  Ke  zpracování  výsledků  z tohoto  programu  byl
naprogramován  program  v jazyce  PYTHON  2.3.3.  Chybějící  data  nebyla
doplňována,  neboť  jen  velmi  těžko  lze  přebírat  či  zprůměrovat   hodnoty
maximálních srážkových úhrnů z okolních stanic. 

Obr.1.  Maximální  denní  úhrny atmosférických srážek  [mm] na  stanicích  Brno-
Kníničky a Zlaté Hory v období 1961-2000 a odhady N-letých denních srážkových
úhrnů pro N=10, 20, 50 a 100 let.
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Ve  většině  případů  maximální  srážky  vypadnou  za  zcela  specifických
lokálních podmínek, a proto by nebylo vhodné tyto řady doplňovat. Zpracování řad
bylo  pouze  statistické,  nebyly  zahrnuty  další  parametry,  př.  nadmořská  výška.
Nadmořská výška podle  Polišenského (1987) nemá na velikost hodnot N-letých
denních srážkových úhrnů takový vliv,  jak  by se předpokládalo  a  jak  tomu ve
skutečnosti  je  u dlouhodobých  srážkových  normálů.  Hostýnek,  Lepka,
Sosna (1999)  zkoumali  pomocí  korelačního  koeficientu  závislost  srážek  na
nadmořské  výšce  a  zjistili,  že  s rostoucím  N  se  závislost  snižuje  např.výskyt
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100leté  denní  srážky  v letních  měsících  je  na  orografii  a  nadmořské  výšce
v regionu zcela nezávislý.

Na  obr.1  není  pozorován  žádný  trend  zvyšování  či  snižování  výskytu
maximální denních úhrnů atmosférických srážek v období 1961-2000.

Výsledky zpracování
Pro 196 stanic na Moravě a ve Slezsku v období 1961-2000 byla vypočítána

absolutní denní maxima srážkových úhrnů. Pro zpracování extrémních hodnot bylo
použito  Gumbelovo  tříparametrické  rozdělení  a  k odhadu  parametrů  metody
maximální  věrohodnosti.   Pokud  hodnoty  parametrů  –V(n),  -G(n)  a +Z(n)  se
pohybovaly v intervalu (-1,96; 1,96),  pak bylo možné  maximální úhrny srážek
aproximovat na hladině významnosti P=95%. Ze 196 použitých stanic, jich této
podmínce vyhovovalo  155 (což je 79% - tedy přibližně 4/5).

 U  41  stanic  došlo  k  podhodnocení  nebo  nadhodnocení  vypočítaných
hodnot,  a to v závislosti na parametru K – parametr tvaru teoretické přímky - (K<0
hodnoty  nadhodnoceny,  K>0  hodnoty  podhodnoceny).  10  stanic  bylo
podhodnoceno př.Bojkovice, Hluk, Kvasice, Náměšť na Hané atd. a zbývajících 31
stanice  bylo  nadhodnoceno  př.  pro  stanici  Ramzová  byla  vypočítána  hodnota
denního  srážkového  maxima  pro  N=100 212,9  mm.  V tomto  případě  lze
u podhodnocených  hodnot  použít  Weibullova  rozdělení  a u nadhodnocených
hodnot Fréchetova rozdělení. Tato práce se zabývá pouze hodnotami vypočítanými
pomocí  Gumbelova  tříparametrického  rozdělení,  proto  další  rozdělení  nebyla
použita.   Mezi  41  stanicemi,  které  nevyhověly  podmínce  (-1,96;  1,96)  jsou
především stanice, jejichž maximální denní srážkové úhrny výrazně přesahují 100
mm př. Lysá hora 223,8 mm, Frenštát pod Radhoštěm 205,7 mm, Vidly 199,3 mm
anebo naopak jejich absolutní srážkové denní maximum v roce je velmi nízké př.
Bojkovice 3,2 mm, Náměšť na Hané 2,8 mm či Napajedla 4,5 mm. 

Budoucí  práce  by  měla  být  věnována  studiu  vhodnějších  metod
k posuzování  extrémních  řad,  tzn.  hledání  a  zkoušení  dalších  rozdělení  př.
Weibullovo, Fréchetovo, či použití jiných programů př. E-TREMES, Statistica či
úvaha na Gumbelovo tříparametrické rozdělení, ale s případnou úpravou časové
řady – odstranění minimálních hodnot srážkových úhrnů. 
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Tab.1.Základní statistické charakteristiky extrémních hodnot denních maximálních úhrnů atmosferických srážek a odhady N-letých maximálních
srážkových úhrnů pro vybrané stanice na Moravě a ve Slezsku v období 1961-2000
stanice MEAN ST.DEV. MAX MIN K= U= B= 10 20 50 100
Heřmanovice 64.30 35.09 196.5 5.3 -0.03 49.18 25.19 107.6 127.0 152.8 172.5
Zlaté Hory 58.55 25.96 172.0 20.2 -0.07 47.34 17.33 89.5 104.4 124.8 141.0
Bělá pod Pradědem 55.45 25.00 156.3 22.6 -0.10 44.27 16.38 85.5 100.7 122.1 139.5
Jablunkov 60.61 27.40 141.0 27.3 -0.22 46.61 17.07 96.3 118.1 152.0 182.4
Třinec 58.12 26.43 136.5 24.0 -0.20 45.33 15.69 90.0 109.2 138.5 164.4
Raškovice 66.23 26.13 132.3 26.5 -0.02 53.97 20.22 100.6 116.1 136.4 151.9
Valašská Bystřice 50.05 21.25 130.0 23.0 -0.17 40.21 12.63 74.9 89.2 110.4 128.7
Horní Lomná 58.07 27.57 129.7 19.2 -0.12 44.93 18.41 92.7 111.1 137.4 159.1
Tyra 62.58 26.18 129.6 14.9 0.05 51.17 21.43 96.6 110.1 126.7 138.7
Lubno 61.65 23.70 127.7 27.6 -0.15 49.77 16.06 92.8 110.0 135.1 156.5
Hodslavice 49.28 18.95 123.5 26.5 -0.18 40.50 11.13 71.4 84.3 103.6 120.3
Branná 42.93 16.59 117.4 19.9 -0.09 35.85 10.47 62.0 71.6 84.9 95.7
Ženklava 48.18 18.39 114.7 24.3 -0.11 39.64 12.19 70.9 82.7 99.5 113.3
Mosty u Jablunkova 49.42 19.11 114.1 25.1 -0.19 40.21 11.53 72.6 86.2 106.9 124.9
Bílá 50.63 19.06 108.8 25.9 -0.17 41.65 11.71 73.6 86.6 105.8 122.4
Hošťálková 45.24 15.13 108.7 24.5 -0.11 38.56 9.60 63.0 72.1 85.0 95.6
Černá Voda 52.91 19.08 107.2 24.2 -0.04 44.02 14.23 77.7 89.1 104.5 116.5
Příbor 49.99 17.79 103.9 25.0 -0.10 41.69 12.07 72.2 83.5 99.4 112.3
Zlín,Velíková 40.54 19.68 103.6 4.1 0.15 32.67 18.25 67.5 76.3 86.5 93.2
Vsetín 44.88 17.07 103.2 21.5 -0.16 36.51 11.18 66.7 78.9 96.8 112.0
Halenkov 45.57 19.24 100.3 23.0 -0.24 35.67 11.69 70.6 86.5 111.5 134.4
Bílá pod Konečnou 46.73 19.20 99.4 22.6 -0.21 37.27 11.65 70.6 84.9 106.9 126.4
Bystřice pod Hostýnem 36.91 15.57 98.0 17.8 -0.14 29.73 9.81 55.6 65.8 80.5 92.8
Šumperk 40.62 16.96 98.0 18.9 -0.17 32.76 10.06 60.5 71.9 88.9 103.6
Zastávka 39.53 15.72 97.6 18.6 -0.06 32.57 10.85 58.8 68.0 80.6 90.5
Mikulovice 53.68 18.21 96.8 26.0 -0.09 45.00 12.96 77.2 88.8 105.1 118.1
Brtnice 39.72 15.60 93.0 18.3 -0.12 32.11 10.87 60.1 70.7 85.9 98.4
Melč 42.93 13.81 92.5 23.7 -0.04 36.76 10.06 60.4 68.4 79.0 87.2
Lipník nad Bečvou 40.09 14.91 92.2 18.0 -0.04 33.43 10.85 58.9 67.5 78.9 87.7
Holešov 38.29 13.50 89.6 20.4 -0.14 32.29 8.08 53.7 62.1 74.2 84.5
Olešnice 33.96 12.90 89.6 15.6 -0.05 28.42 8.87 49.6 56.9 66.8 74.5
Bystřice nad Pernštenem 43.01 16.53 89.3 21.6 -0.19 35.13 9.84 62.8 74.4 92.0 107.4
Třešť 36.99 13.90 89.0 16.7 -0.08 30.92 9.14 53.5 61.6 72.9 81.9



Závěr
Pro 196 klimatologických a srážkoměrných stanic Moravy a Slezska byly

vypočítány  odhady  10,  20,  50  a  100   letých  maximálních  denních  úhrnů
atmosférických srážek. Pro 155 lze odhady považovat za velmi spolehlivé - byly
vypočítány na hladině  významnosti  P = 95%. Nehomogenity  odhadů mohly být
způsobeny neúplností řad, nehomogenitami v datech nebo velmi krátkou časovou
řad – pouhých 40 let.  Jak uvádí  Šamaj  a  kol.  (1985)  u kratších časových řad
(menších  než  50  let)  jsou  odhady  N-letých  srážek  značně  nestabilní.  Dalším
záměrem, při studiu extrémních srážek, je prodloužit tyto řady na 80 a 120ti leté –
tedy pro období 1921-2000 a 1881-2000. 
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              ABSOLUTLY DAILY MAXIMUM PRECIPITATION TOTALS 
IN MORAVIA AND SILESIA

DURING THE PERIOD 1961-2000

Resume
We can hear more often about extreme events around the world these days.

These events are investigated from regional and local scale. This paper deals of a
study of  maximum daily precipitation  totals  in  Moravia  and  Silesia  during the
period 1961-2000. We tried to calculate theoretical maximum daily precipitation
totals with the repeat’s period 10, 20, 50 and 100 years on the base of 40-years
time series. Gumbel 3-parametrs distribution (logarithmic-normal) and maximum
likelihood method for parameters evaluation were used for time series processing.
N-years maximum daily precipitation amounts calculation was processed through



the  programme  EXTREME  2.3  (Extreme  Value  Analyse)  1989-1993.  Special
programme was programmed in language programme Python for faster and better
results processing. The missing data were not filled in.  Time series were analyzed
only with statistical methods; other parameters like elevation or orography were
not included. Parameters values ranged from -1,96 to 1,96, then it was possible to
approximate  maximum daily precipitation totals on value level P=95%. 155 out of
196  (that  means  79%  -  about  4/5)  climatological  and  precipitation  stations
accommodate the condition 

Calculated  values  of  41  stations  were  undervalued  or  overvalued.  It
depended on parameter K (parameter  of theoretical  straight  line’s shape)  (K<0
values were overvalued, K>0 values were undervalued). The values in 10 cases
were undervalued and the values in 31 cases were overvalued.

Fig.1.  Maximum daily precipitation amounts [mm] on Brno-Kníničky and Zlaté
Hory stations during the period 1961-2000 and calculated N-years maximum daily
precipitation totals for N=10, 20, 50, 100 and 200 years

              Tab.1. Basic statistical characteristics of extreme values of maximum daily
precipitation totals and calculated N-years maximum daily precipitation totals for
selected stations in Moravia and Silesia during the period 1961-2000
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Český hydrometeorologický ústav, pobočka Hradec Králové
Dvorská  410 
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INVENTARIZACE VYBRANÝCH TĚŽEBNÍCH TVARÚ RELIÉFU
PROSTŘEDKY DPZ

Pavel Sedlák, Roman Bár

Abstract: The paper  presents the use of methods of remote sensing and digital
image processing  for detection and inventory of mining forms around Žulová and
Vápenná in several time horizons. In the article are compared techniques of visual
interpretation and automatic classification of mining forms.

Key words: temporal analysis, mining forms, remote sensing

Úvod
Jednou  ze  základních  úloh  řešených  v  geoinformatice  je

inventarizace  přírodních  a  antropogenních  objektů  či  jevů  v  krajinné
sféře.  I  když řadu  těchto  jevů  lze  považovat  za  statické,  které  se  v  čase
příliš  nemění,  či  se  mění pouze  nepatrně,  většina  objektů a  jevů podléhá
časovým  změnám.  Obrazová  data  pořizovaná  distančními  metodami
(například  z letadel)  lze  pro  dané  místo  získávat  opakovaně  (v  určitých
časových  intervalech).  Tato  data  potom vytvářejí  časovou řadu  a  bývají
označována  jako  multitemporální.  Na  takovýchto  datech  lze  porovnávat
změny v jednotlivých časových horizontech. Cílem této práce bylo využití
metod  dálkového  průzkumu  Země  a  digitálního  zpracování  obrazu  pro
detekci  a  následnou  inventarizaci  těžebních  tvarů  reliéfu  a  s  tím
související sledování změn v krajině. Dalším úkolem práce bylo porovnání
výsledků  získaných  metodami  vizuální  interpretace  a  automatické
klasifikace.  Práce  byla  řešena   v  prostředí  extenze  ArcView GIS  Image
Analysis. 

Charakteristika zájmové oblasti
Sledované  území  o  velikosti  dvou  mapových  listů  Základní  mapy

ČR  v měřítk  1  :  10  000  se  nacházelo  v okolí  obcí  Žulová  a  Vápenná.
Oblast leží asi 10 km severovýchodně od města Jeseník na území Žulovské
pahorkatiny  a  Rychlebských  hor.  Charakteristickým  rysem  Žulovské
pahorkatiny  jsou  zejména  ostrovní  hory,  tvary  zvětrávání  žuly  a
kontinentálním  ledovcem  modelovaný  reliéf  (Ivan,  1983).  Žulovská
pahorkatina  patří  geologicky  mladovariskému  žulovskému  plutonu
(Demek,  1965).  Jak  uvádí  Zapletal  (1969),  těžební  antropogenní  tvary
reliéfu jsou tvary vytvořené vlastní těžební činností,  nebo je  jejich vznik
těžbou  podmíněn.  Dle  pozice  členíme  tvary  povrchové  a  hlubinné. Pro



analýzu  bylo  vybráno  12  povrchových  lomů.  Většina  lomů  patří
společnosti Slezský kámen, a.s. Jeseník a OMYA, a.s. Vápenná.

obr. 1 Letecký snímek
zájmového území z roku 2000

Vstupní data
Hlavními vstupními  daty

byly  letecké snímky.  Pro
analýzu  byly použity  snímky
z let  1953,  1976  a 2000.  Snímky
poskytl  Vojenský geografický  a

hydrometeorologický  úřad  v Dobrušce  a  pro  nejmladší  časový  horizont
Český úřad zeměměřičský a katastrální. Dále byly použity Základní mapy
ČR  v měřítku  1:10  000  (listy  14-22-12  Žulová  a  14-22-17  Vápenná).
Analogové  mapy  sloužily  jako  pomůcka  při  terénním  výzkumu  a  jejich



digitální podoba především jako referenční data při  zpracování  leteckých
snímků.

Metodika
Při procesu zpracování byly nejprve snímky převedeny do digitální

podoby  naskenováním.  Dále  byly  letecké  snímky  rektifikovány  do
souřadnicového  systému  na  základě  výše  zmíněné  digitální  topografické
databáze.  Původní  snímky  nemohou  být  použity  jako  mapa  (Lillesand  a
Kiefer, 1994).  Následovalo mozaikování a oříznutí na velikost zájmového
území.  Všechny operace  byly  provedeny pomocí  nástrojů  extenze  Image
Analysis.  Snímky tvořily časovou řadu,  na které  byly sledovány změny v
krajině související s těžbou.

 V rámci zpracování obrazových dat byla provedena vizuální interpretace i
automatická  klasifikace,  která  byla  zastoupena  řízenou  i  neřízenou  klasifikací.
Následně  byly  oba  přístupy  porovnány.  Vizuální  interpretace  fotografií  za
jakýmkoli  účelem  spočívá  na  několika  základních  charakteristikách  a  to  jsou:
odstín, textura, vzor, tvar, kontext a měřítko (Drury, 1997). Výhodou pro vizuální
interpretaci  je  znalost  studovaného  území  a  předchozí  interpretační  zkušenosti
uživatele.  Snímky  bylo  třeba  zvýraznit.  Zvýraznění  obrazu  zahrnuje  techniky
napomáhající  zvýšení  rozdílu  mezi  jednotlivými  objekty  na  snímku.  Cílem  je
vytvoření  nového obrazu,  který bude  obsahovat více informací použitelných při
vizuální interpretaci. Vizuální interpretace probíhala v prostředí ArcView GIS. Pro
jednotlivá  období  byly  vytvořeny  „on  screen“  digitalizací  objekty  (shapefile).
Pomocí extenze Xtools byla určena rozloha všech sledovaných lomů.

obr. 2 Zobrazení komunikací na rektifikovaném snímku z roku 1953



Dále  byla vizuální
interpretace nahrazena
automatickými technikami,
které slouží zejména k urychlení
procesu  rozpoznávání jednotlivých
objektů. Obvykle jsou zpracovávány
multispektrální snímky  na
základě  rozmanitých statistických
rozhodovacích pravidel  pro
určení  jednotlivých objektů
snímku.  Jak  píše Dobrovolný
(1999),  tato rozhodovací
pravidla mohou být založena buď na spektrálních charakteristikách objektu nebo na
prostorových  charakteristikách  dat,  jako  jsou  geometrické  tvary,  velikost  nebo
struktura. Klasifikaci je možno provést jak řízenou, která vyžaduje zásah uživatele,
tak  neřízenou,  která  je  založena  v prvé  řadě  na  matematickém  zpracování  a
geografický význam jednotlivým třídám je přiřazen až dodatečně.V procesu řízené
klasifikace byly pomocí nástroje  Seed Tool  v extenzi Image Analysis stanoveny
plochy jednotlivých  lomů ve  všech  třech  časových obdobích  a  opět  vypočtena
rozloha.  Neřízená  klasifikace je  v extenzi  Image  Analysis  zastoupena  metodou
Isodata. Jedná se o rychlou metodu, ale bylo jí dosaženo nejhorších výsledků.

Zjištěné změny
V průběhu období  1953–1976 je  patrný zejména  nárůst  těžby  v lomech

Petrov a Huttung (oblast těžby slezské žuly). Největší podíl těžby se ovšem v tomto
období  zaměřuje  na  oblast  Vápenná.  Tyto lomy jsou největší  v oblasti  a  jejich
rozvoj souvisel především se znárodněním, kdy je převzal Českomoravský průmysl
kamene, n.p. Hradec Králové. Pokles těžby je vidět v lomu Vycpálek, který zanikl
roku 1969. V  letech 1976–2000 je nejvíce patrný pokles těžby. V oblasti Vápenná
došlo v roce 1976 k zastavení těžby a bývalé dobývací prostory postupně zarůstají
vegetací.  Také  v lomech  na  slezskou  žulu  klesá  objem  vytěženého  materiálu.
V roce 1985 měl Českomoravský průmysl kamene otevřeny 4 lomy na světlou žulu
– Nový lom, Jašek, Petrov, Huttung. Celková těžba žuly však nebyla o mnoho nižší
než před válkou, kdy bylo na Žulovsku přes 100 lomů. V současnosti je nejvíce
lomů pod správou společností Slezský kámen,a.s. Jeseník a OMYA a.s. Vápenná.
Při  sledování  změn během celého časového období  (1953-2000)  lze  vysledovat
nárůst těžby v lomech Petrov,  Ralux, pod  Zelenou horou a Ehrlich,  ve kterých
probíhá těžba i dnes.

tab. 1 Změna rozlohy lomů v letech 1953 - 2000 podle výsledků vizuální
fotointerpretace



název lomu
rozloha [ha] změna rozlohy

rok 1953 rok 2000 ha %
Jašek 4,49 1,74 -2,75 -61
Boží Hora 2,49 1,42 -1,07 -43
Petrov 1,77 4,75 2,98 169
Ralux (Třicítka) 0,57 2,06 1,49 261
Stavba (Dlažba) 0,94 1,49 0,55 58
Horní lom 1,97 1,04 -0,93 -47
Erlich 0,39 2,64 2,25 573
Huttung 2,23 4,23 2,00 90
Vycpálek 5,00 0,65 -4,35 -87
Vápenná 1 9,55 7,25 -2,30 -24
Vápenná 2 1,71 2,67 0,96 56
Pod Zelenou horou 0,89 1,30 0,41 46

Závěr
Ve výsledku se potvrdil předpoklad, že pro detekci povrchových těžebních

tvarů  reliéfu  v  okolí  Žulové  a  Vápenné  na  základě  leteckých  snímků  byla
nejpřesnější  metoda  vizuální  fotointerpretace.  Tato  metoda  byla  sice  časově
nejnáročnější, ale v patřičném měřítku, bylo možno rozlišit velké množství detailů.
Znalost  zájmového  území  techniku vizuální  fotointerpretace  velice  zefektivnila.
Rychle získané dobré  výsledky poskytla řízená klasifikace (nástroj  Seed Tool  v
extenzi  Image Analysis ArcView GIS 3.1).  Neřízenou klasifikací  (Isodata)  byly
získány výsledky také  poměrně  rychle,  ale  nedosahují  potřebné  kvality.  Změny
rozlohy jednotlivých lomů získané všemi výše popsanými metodami korespondují
se zjištěnými údaji o vývoji těžby v zájmové oblasti.

obr. 3 Porovnání uvedených metod detekce lomů a) vizuální interpretace, b) nástroj
Seed Tool, c) metoda Isodata
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INVENTORY OF SELECTED MINIG FORMS
 BY REMOTE SENSING

Resume
The paper presents the use of methods of remote sensing and digital

image  processing   for  detection  and  inventory  of  mining  forms  around
Žulová and Vápenná in several time horizons. In the article are compared
techniques  of  visual  photointerpretation  and  automatic  classification.
Visual  photointerpretation  was  the  best  method.   A  lot  of  details  was
identified. 

Figure 1. Airphoto of study area from 2002
Figure 2. Roads on rectified image from 1953
Figure 3. Comparision of presented techniques a) visual photointerpretation, b) 
                Seed  Tools, c) Isodata method
Tabule 1. Changes of mining area at 1953-2000 by visual photointerpretation

Práce byla realizována za podpory projektu GAČR č.205/040975 s názvem
„Využití geoinf. databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst v
ČR“.
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ZPRACOVÁNÍ ANALOGOVÝCH ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ
PRO DIGITÁLNÍ MODELOVÁNÍ KRAJINY

Hana Svatoňová

Abstract:  This paper  describes  the methods of  process  of  archival  air  images
without calibrating protocol to digital orthorectiphical images using in the digital
model of the landscape.

Key words: archival  air images, digital model of landscape

Úvod
Archivní letecké snímky jsou cenným zdrojem informací o stavu a vývoji

krajiny v uplynulých sedmdesáti letech. Způsobem jejich  zpracování moderními
softwarovými  prostředky  pro  potřeby  digitálního  modelování  se  zabývá  tento
příspěvek.

Letecké snímkování České republiky
Letecké snímkování má v České republice velkou tradici. Archiv leteckých

snímků  z našeho  území,  jehož  správcem  je  Vojenský  topografický  ústav
v Dobrušce,  patří  k nejstarším v Evropě.  Je  v něm uloženo  přes  milión  snímků
v měřítcích 1:2 000 do 1:40 000, které dokumentují stav a změny území státu od
roku 1935. Pro potřebu údržby a aktualizace topografických map a základních map
středních  měřítek  bylo  území  České  republiky  snímkováno  od  roku  1964
celoplošně celkem čtyřikrát v měřítku 1:25 000  až 1:30 000.  Odvozeniny těchto
archivních snímků jsou dodávány za úhradu civilním organizacím, jako podklady
pro  geografické  výzkumy,  práce  související  s ochranou  životního  prostředí,
geologií,  urbanistiku  a  území  plánování,  architekturu  a  archeologii,  pro
dokumentaci změn vzniklých socioekonomickými aktivitami.  Velice žádané jsou
tak zvané časové řady, tedy snímky z jednoho území pořízené v různých časových
horizontech. Snímky se dodávají  zvětšené (zmenšené) do požadovaného měřítka
(např.  1:10  000,  1:5  000)  nebo  v maximálním  formátu  100  x  100  cm.  Při
interpretaci  obsahu  a  analýze  rozdílů  lze  prezentovat  a  názorně  dokumentovat
všechny  podstatné  změny  v tvářnosti  krajiny,  ke  kterým  došlo  v průběhu
uplynulých 70 let. (Svatoňová a Lauermann, 2003). 

Při  zpracování  digitálního modelu krajiny jsem využila   letecké  snímky.
Z důvodu významnosti studia vývoje krajiny jsem se rozhodla k ověření možnosti
využití archivních leteckých snímků v digitálním modelu krajiny. Ortorektifikované
snímky pořízené  v roce 2000  z produkce firmy Geodis, s.r.o. byly použity jako
referenční plocha při zpracování archivních leteckých snímků. 



Digitální technologie umožňuje odstranit zkreslení snímku a transformovat
jeho obraz  do stejného měřítka a  kartografického zobrazení (projekce),  jaké by
měla mapa stejného území, vznikají tak ortofota .
Archivní  snímky  lze  v digitálním  modelu  krajiny  využít  po  jejich  skenování,
rektifikaci, ortorektifikaci,  blokovém vyrovnání a mozaikování.

Zpracování archivních leteckých snímků pro digitální model krajiny
Pro  model  krajiny  jsem  zpracovala  analogové  letecké  měřičské  snímky

pokrývající  povodí   z roku 1953 s 30 % překryvem. Firma  ARCDATA Praha,
s.r.o., zastupující v České republice firmu Leica a ERDAS mi zapůjčila  software
Leica Photogrammetry Suite  - Orthobase (obsahující i SW ERDAS).  Orthobase
umí  pracovat  s  obecným geometrickým modelem senzoru  a  obsahuje  speciální
algoritmus, nazvaný "Self-Calibrating Bundle Adjustment", který se dokáže obejít
bez  explicitního  zadání  přesných  parametrů  přístroje.  V  Orthobase  jsou
zabudovány  profesionální,  robustní  a  přesné  algoritmy  pro  blokové  vyrovnání
snímků. 

Stručný postup  zpracování  analogových leteckých měřičských snímků do
mozaiky ortofosnímků  sestává z následujících kroků:

1. převedení analogových snímků do digitální podoby (skenování) a  převedení do
formátu .img
2. vytvoření referenční plochy pro x,y souřadnice vlícovacích bodů mozaikováním
ortofotosnímků z roku 2000  (mozaika_2000)
3. zpracování referenční plochy  pro z - souřadnice vlícovacích bodů  - digitálního
modelu reliéfu 
4. vyhledání společních bodů na překrývajících se částech snímků, tzv. tie pointů
s relativními  souřadnicemi (hledání  společných bodů  na  dvou  překrývajících  se
leteckých snímcích)
5.  vyhledání vlícovacích bodů na leteckých snímcích se souřadnicemi tzv. control
pointů  podle  mozaiky_2000  (hledání  společných bodů  leteckém snímku  z roku
1953 a odpovídajícího bodu na mozaice_2000)
6. triangulace snímků
7. ortorektifikace snímků
8. mozaikování ortofotosnímků z roku 1953   - mozaika_1953
9. příp. převedení mozaika_1953.img do mozaika_1953.tiff

Postupu zpracování snímků
Před vlastním zpracováním archivních snímků je nutno snímky naskenovat –

převést do digitální podoby. Vyzkoušela jsem několik možností skenování, nejlépe
se mi osvědčilo skenování v šedé stupnici s rozlišením 1200 dpi. Použití většího
rozlišení mi už neumožnila kapacita harddisku, jeden snímek v rozlišení 1200 dpi
měl  kolem  50  MB.  Je  potřeba  z formátu  skeneru   převést  snímky  do



nekomprimovaného TIFFu.  Pro  fotogrammetrické  zpracování nelze  využít  např.
formát  JPEG  se  ztrátovou  kompresí.  (Software  pak  automaticky  nevyhledával
žádné společné bod dvou překrývajících se snímcích). Snímky, které jsem chtěla
v prostředí  SW  Leica  Photogrammetry   zpracovávat,  jsem  podle  doporučení
v manuálu převedla v programu ERDAS z typu . TIFF do typu . img.

 Dalším úkolem bylo mozaikování 25 ortofotosnímků z roku 2000. Software
zvládl operaci velmi dobře, a to i přes velký objem dat – výsledná mozaika_2000
má přes 1,7 GB. Poněkud jsem se obávala,  zda můj počítač i  vlastní program
zvládne práci s takto rozsáhlými soubory dat  (PC  -  RAM  400 MB,  harddisk 20
GB , tato velikost byla pro práci nedostačující a vyžadovala zálohování dat na CD
a  odmazávání  souborů,  což  práci  zdržovalo).  Software  upravuje  snímky  pro
rychlejší  práci  tzv.  pyramidováním, kdy zpracovává vrstvy s rostoucím detailem
rastru, nejjemnější rast  se používá jen  při velkém zvětšení. To zřejmě umožňuje i
rychlé  zvětšování,  zmenšování  snímků   přes  jejich  velikost.  Archivní  letecké
snímky se vykreslovaly velmi dobře, mozaika_ 2000 o 1,7 GB různě, někdy velmi
dobře, jindy byl program „zamrzlý“ a interaktivní zoomování jsem musela různě
obcházet. 

Teoretický postup triangulace je jednoduchý: na snímku se vyznačí několik
bodů ,k  nimž se uvedou jejich kartografické souřadnice, které se zjistí v mapě. zde
z  referenční  plochy -  z mozaiky_2000.  Vlastní  triangulace  z těchto bodů,  podle
zadaných parametrů,   probíhá  automaticky.   Program umožňuje  při  triangulaci
celého  bloku snímků využívat i tie pointy – společné body na překrytu snímků bez
reálných souřadnic, které  celý blok snímků „provazují“ a snižují potřebný počet
control  pointů  pro  triangulaci.  V  manuálu  k programu  je  popsán  postup
vyhledávání  tie pointů pro celý blok snímků současně, kdy programu umožňuje
spustit automatického vyhledávání  tie pointů po ručním zadání nezbytného počtu
tie  bodů. Zpočátku software po zadání  automatického vyhledávání nenašel žádný
bod,  a  to   přes  rostoucí  počet   mnou  zadávaných  tie  pointů,  které  operaci
zjednodušuje. Pomohlo až přeskenování snímků v šedé škále a rozlišení 1200 dpi a
zadávaní vyhledání tie pointů vždy jen pro dvojici překrývajících se snímků, po
nárůstu počtu tie pointů pak SW vyhledával tie pointy pro celý blok deseti snímků. 

 Vyhledávání  tzv.  control  pointů  –  vlícovacích  bodů  se
souřadnicemi   na  současném  barevném  ortofotu  a  černobílém  snímku
z roku 1953  bylo často detektivní prací. Osvědčilo se mi hledat vlícovací
body ve  středech  vesnic,  dále  na  některých  křižovatkách  a  v nouzi,   při
nutnosti  rozprostření  bodů  na  snímcích,  na   okrajích  lesů,  které  často
zůstaly  relativně  stejné.  Ručně  i  automaticky  jsem  získala  asi  280  tie
pointů, počet kontrolních vlícovacích bodů byl přibližně pět na snímek při
dodržení vhodné polohy bodů na snímku. 

I  přes  nižší  kvalitu  archivních  snímků   ovlivňující   přesnost
vyhledávání  se  mi  podařilo  stáhnout  na  dosáhnout  chyby    2,85  pixelu
(tj.142,5 cm),  což  za dané situace považuji za velmi dobrý výsledek. Po



úspěšné  triangulaci  si  je  poprvé  možno  prohlédnout  seskládané  snímky
v hlavním okně Project Manageru a případně, při nevyhovujícím výsledku
se  znovu  vrátit  ke  kontrolám  bodů  či  jejich  doplnění.  Po  triangulaci
následuje  krok  ortorektifikace  snímků,  tedy  zpracování  polohově
nezkreslených  snímků.  Během  tohoto  procesu  software  co  nejpřesněji
rekonstruuje dráhu paprsku od objektu přes optickou soustavu až na film.
Vlastní  ortorektifikace  odstraňuje  rozdíl  v  poloze   obrazu  objektu  při
středovém promítání a kolmém promítání.   

Posledním  důležitým  krokem  je  vytvoření  mozaiky
z ortorektifikovaných  snímků,  kdy  zvažujeme  odstranění  částí  snímků
z mozaiky,   způsob  seskládání  snímků  a  typ  barevného  vyrovnání
mozaiky. Ze snímků jsem odstranila 5 % plochy po okrajích, pro vyřezání
částí  snímku  do  mozaiky  se  mi  osvědčilo  automatické  generování  linie
řezu, barevné vyrovnání jsem zvolila podle histogramu.

Závěr
Zpracování  archivních  analogových  snímků  s 30  %  překryvem  a  bez

kalibračních  protokolů  je  dosud  velmi  ojedinělou  prací.  Domnívám  se,  že
zpracováním archivních leteckých snímků do digitální podoby použitelné v GIS se
otevírá možnost nového uplatnění těchto cenných materiálů v řadě oborů.
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THE ARCHIVAL AIR IMAGES CONVERSION TO DIGITAL  IMAGES
USING IN DIGITAL MODELLING OF LANDSCAPE

Resume
Conversion  of  archival  air  images  (watershed  Haraska,  South  Moravia,

1953)  to  digital  images  was succesfull.   It  becomes  the  opportunity   of  using
archival images in a landscape sphere, in a digital modelling too. 
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WEBGIS AKO JEDNA Z VÝZNAMNÝCH TECHNOLÓGII 
PRI ZAVÁDZANÍ EGOVERNMENTU 

Vladimír Bačík

Abstract:  The effort for global informatization of our society is during this time
very discussed.  Whole  process  should  finish up  in  a new form of  governance,
called eGovernment. By the establishment are used more technologies, and from
the geographical point of view is the most interesting technology using geographic
information systems in Internet environment. 

Key words: eGovernment, WebGIS, informatization, technologies

Úvod
Pojem eGovernment v súčasnosti patrí medzi najfrekventovanejšie termíny

v súvislosti  so  snahami  o realizáciu  globálnej  informatizácie  našej  spoločnosti.
Realizovanie  tohto  projektu  bezprostredne  súvisí  s nasadením  moderných
informačno-komunikačných  technológií  (IKT),  ktoré  samozrejme  nie  je
samoúčelné,  ale  vyplýva  z globálneho  trendu,  ktorý  smeruje  k využitiu  týchto
technológií  v každej  sfére  ľudskej  činnosti,  za  účelom  zjednodušenia
a zefektívnenia  rozhodovacích  procesov.  Geografická  komunita  by nemala  tieto
výzvy „globálnej informatizácie“ ignorovať, ba práve naopak treba sa venovať tejto
problematike v tých parciálnych oblastiach, ktoré tejto komunite prináležia. Jednou
z najvhodnejších oblastí sa ukazuje využitie geografických informačných systémov
(GIS) a ich nasadenie v prostredí internetu, o ktorom môžeme s trochou nadsázky
povedať, že je základom pre globálnu a úspešnú informatizáciu celej spoločnosti.

Projekt eGovernment a jeho základné charakteristiky
V najužšom ponímaní tohto slova (Government – vláda, „e“ – predpona,

ktorá vyjadruje „electronic“) sa jedná o spôsob „elektronickej vlády“, kedy všetky
subjekty  verejnej  správy  ako  aj  občania  by  mali  spolu  komunikovať
prostredníctvom celosvetovej siete internet,  kde by boli  dostupné všetky služby,
ktorých vykonávanie je v kompetencii orgánov verejnej  správy. Toto tvrdenie je
však veľmi zovšeobecňujúce  a ani zďaleka nepodáva reálny obraz o tom,  čo  to
vlastne eGovernment je.  Definícií  tohoto pojmu existuje  nespočetné  množstvo,
jednou z najznámejších definícií je formulácia Svetovej banky, ktorá eGovernment
definuje ako „využívanie informačných technológií vládnymi úradmi a inštitúciami,
pričom tieto  technológie  môžu  transformovať  vzťahy  týchto  úradov  a inštitúcii
s občanmi, podnikateľmi a inými orgánmi štátnej správy. Nasadené technológie by
mali predovšetkým zlepšiť dostupnosť vládnych služieb občanom, zlepšiť vzťahy
s podnikateľským sektorom a priemyslom, posilniť občanov na základe možnosti



prístupu  k informáciám  a zabezpečiť  výkonnejší  vládny  manažment.“
(http://www1.worldbank.org/publicsector/egov /definition.htm).

Dôležitým momentom je teda predovšetkým zvýraznenie transparentnosti
verejnej  správy  a  rozšírenie  možností  získania  informácií  občanmi,  ako  aj
upevnenie  ich  priamej  participácie  na  rozhodovacom  procese,  čiže  posilnenie
vzťahov občan – verejná správa, na báze moderných IKT. Samotný eGovernment
však  musí  zabezpečiť  zlepšenie  komunikácie  aj  medzi  ďalšími  zložkami
spoločnosti, a práve na základe tohto možno vyčleniť štyri základné typy, ktoré sa
vzájomne často prekrývajú (ŠIMONČIČ, R., 2003):
• G2C - Government to Citizen vzťah občana a verejnej správy
• G
• 2B - Government to Business vzťah podnikateľského sektora a verejnej správy
• G2E - Government to Employee (IEE – Internal Efficiency and Effectiveness)

vzťah verejnej správy k svojim zamestnancom
• G2G - Government to Government vzťah jednotlivých orgánov, organizácií a

zložiek verejnej správy medzi sebou
Základná zložka, ktorou je komunikácia orgánov verejnej správy a občanov

je  teda veľmi vhodne doplnená o ďalšie vzťahy, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu
z globálneho  pohľadu,  pričom definovanie  vedľajších  vzťahov  je  výsledkom
dlhodobých procesov a vývoja spoločnosti. Mnohí autori (DVOŘÁK,  2003) zároveň
tieto vzťahy rozdeľujú na interné (G2G, G2E) a externé (G2C, G2B). 

Najdôležitejšie technológie pri zavádzaní eGovernmentu
Pri  budovaní  a zavádzaní  eGovernmentu  možno  využiť  viaceré  moderné

technológie,  ktoré  sú  postavené  na  báze  využitia  internetu,  ktorý  ako  už  bolo
povedané  zohráva  veľmi  podstatnú  úlohu  v celom  procese  informatizácie
spoločnosti,  a samozrejme aj  pri  realizovaní projektu eGovernmentu samotného.
Analýzu  najvýznamnejších  technológií  urobila  spoločnosť  URBAN INSIGHT INC.
Medzi  najvýznamnejšie  môžeme  podľa  štúdie  CH. STEINSA (2002),  zaradiť
nasledovné: 
1. webová (internetová) stránka (web page 
2. e-mailové novinky (e-mail newsletters) 
3. internetové mapovanie (Web mapping)  
4. vizualizácia (Visualization)  
5. systémy podpory plánovania (Planning support systems.) 
6. technológie  umožňujúce  účasť  verejnosti  (Technology  for  public

participation) 
7. online plánovacie portály (Online planning portals 
8. systémy na riadenie obsahu (Content Management System) 



9. systémy na urbanistické plánovanie (Permitting and zoning systems) 
10. handheld devices („ručné zariadenia“) 

Nástup týchto technológii umožňuje výrazné zefektívnenie procesov tvorby
eGovernmentu.  Ideálnym stavom by  bola  kombinácia  viacerých  technológii  na
jednom mieste. Tieto by sa vzájomne dopĺňali a umožňovali by tak plnú interakciu,
ktorá  je  veľmi  dôležitá  z hľadiska  zabezpečenia  efektivity  vynaložených
finančných prostriedkov. Osobitú pozornosť treba však upriamiť na „internetové
mapovanie“,  ako  jednu  z  najefektívnejších  technológii  v samotnom  procese
nasadenia  eGovernmentu.  Jej  úlohou  je  globálne  nasadenie  geografických
informačných  systémov  (GIS)  do  prostredia  Internet/Intranet  za  účelom
vizualizácie  priestorových  dát  subjektom  z rôznych  oblastí,  bez  nutnosti
inštalovania a prevádzkovania špecializovaných programov.

WebGIS – jedna z technológii pri zavádzaní eGovernmentu 
Internet  ponúka rozličné spôsoby ako poskytovať,  a aké dáta poskytovať,

koncovým užívateľom.  Spočiatku bola  úloha  internetu stanovená  len  na  prenos
textových súborov. Prudký rozvoj technológie však v súčasnosti umožňuje oveľa
hlbšie  využitie  tohoto  komunikačného kanálu.  Mnoho  tvorcov  GIS  aplikácii  je
v súčasnosti postavených pred problém publikovania geografických dát v prostredí
internetu.  Práve  nasadenie  GIS do  tohoto  prostredia  označujeme ako  WebGIS,
resp.  InternetGIS.  S nástupom  internetových  technológií  sa  výrazne  urýchlila
integrácia  GIS  do  komplexných  informačných  systémov  organizácii.  GIS
v súčasnosti už nie je budovaný ako samostatný a oddelený prvok informačného
systému, ale stáva sa jeho logickou a neoddeliteľnou súčasťou. Pracovníci orgánov
verejnej správy musia mať k plneniu svojich úloh dokonalý prehľad o spravovanom
území.  Podrobná  znalosť  záujmového  územia,  vrátane  geografických  väzieb
a rýchly  prístup  k presným  a aktuálnym  informáciám,  sú  nevyhnutným
predpokladom  pre  správne  rozhodnutia  (LANGR.,  J.,  2002).  Najvýhodnejšie
spravovanie takéhoto rozsiahleho množstva informácií, viazaných na istý priestor,
je za pomoci nasadenia GIS a samozrejme v konečnom dôsledku WebGIS, čím sa
zabezpečí možnosť získania týchto dát na každom mieste kde existuje pripojenie
k internetu.  Pri  hodnotení  problematiky  WebGIS  je  dôležité  upozorniť  na
rozdielnosť  pojmov  WebMapping  a InternetGIS  (WebGIS).  Mnohí  tieto  pojmy
chápu synonymicky, avšak existujú viaceré práce, ktoré poukazujú na rozdielnosť
týchto pojmov. HELD, G. ,SCHAEFFER, O., VOGEL, A. (2003)  zdôrazňujú rozdielnosť
týchto pojmov a dávajú ich do súvislosti so stupňom interakcie na strane užívateľa.
Pod  pojmom  „WebMapping“  rozumejú  len  jednoduché  publikovanie  máp  na
internete, zvyčajne vo výstupnom rastrovom formáte. Naopak „InternetGIS“ musí
zabezpečovať niekoľko dôležitých funkcií, ako napríklad komunikáciu s databázou,
možnosť  vytvárania  rôznych  dotazov  a konštrukciu  analýz  rôzneho  charakteru.
Týmto sa samozrejme zvyšuje interaktivita na strane klienta. Samotná architektúra



WebGIS je  založená na princípe  klient  –  server  a pozostáva  z niekoľkých častí
(KANIA, D., HORÁKOVÁ B., 1998): 
- klient, - zobrazovacia časť celého reťazca (prehliadač www stránok)
- WWW server
- mapový server, predstavuje v podstate program, ktorý preberie požiadavku zo

servera  od  klienta,  túto  analyzuje,  spracuje,  načíta  dáta  a predá ich naspäť
www serveru (podstatná zložka WebGIS).

- databázový  server,  slúži  na uskladňovania dát,  obvykle sa  používajú rôzne
produkty (napr. Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, MySQL, Ingres, atď.)

obr. č. 1: Všeobecná architektúra WebGIS (zjednoduchšená)
     (spracované podľa ZIPF, A., 2003)

V súčasnosti každý významný tvorca GIS aplikácií prináša aj riešenia pre Internet
(napr.  Autodesk  MapGuide,  ESRI  ArcIMS,  Mapinfo  MapXtreme,.)
Najpoužívanejšími  vstupnými formátmi  sú  *.shp  firmy ESRI  a formát  *.dwg a
*.dxf  od  Autodesku  (KUDRNOVSKÝ,  E.,  2002).  S nástupom  GIS  do  prostredia
internetu  sa  otvoril  aj  problém  zdielania  dát  z rôznych  zdrojov.  Práve  tento
problém  sa  snaží  riešiť  z hľadiska  technického,  informačného  a organizačného
platforma  OpenGIS  (Open  Geodata  Interoperability  Specification),  ktorá  je
produktom,  resp.  bola  sformulovaná  OGC  (Open  GIS  Consortium).  Platforma
OpenGIS  je  podľa  OGC definovaná  ako  otvorené  a  vzájomne  spolupracujúce
spracovanie  geografických  informácii,  alebo  schopnosť  zdieľať  prehľadne
heterogénne dáta a geoinformačné zdroje v sieťovom prostredí. OGC vypracovalo
viacero špecifikácii webových služieb, ktorých kompletný zoznam sa dá nájsť na
domovskej stránke konzorcia, pričom medzi najznámejšie patria (OGC, 2004): 
• Web Map Service (WMS): Služba je určená k zobrazovaniu máp
• Web Feature Service (WFS): Služba je určená k prenosu vektorových dát (vo

formáte GML)
• Web Coverage  Service  (WCS):  Služba  je  určená  na prenos  vektorových aj

rastrových dát.
• Web Registry Server (WRS): Služba vytvára rámec pre jednotný prístup

k rôznym webovým službám. Podporuje katalógové služby pre vyhľadávanie
v metadátach jednotlivých služieb.

• Web terrain server (WTS): Služba je určená k prenosu 3D scén.

www
prehliadač

mapový
server

http server
web server

databázový
server

klient Internet server



Výhodou webových služieb je možnosť získania dát z viacerých serverov súčasne.
Uvedené mapové servery (WMS) môžu pracovať aj ako klient, takže je umožnené
vzájomné kaskádovanie serverov (KAFKA, Š., 2003).

Záver
Problematika  využitia  WebGIS  aplikácií  vo  vzťahu  k budovaniu

eGovernmentu, je na Slovensku stále na počiatku. Využitie takýchto aplikácií je
viac výnimkou ako pravidlom. Plnohodnotné WebGIS aplikácie môžeme nájsť na
stránkach  Slovenskej  agentúry  životného  prostredia,  z oblasti  samospráv  zatiaľ
takéto  príklady  absentujú.  Pri  porovnaní  so  susednou  Českou  republikou  treba
konštatovať výrazné zaostávanie  v tejto  oblasti,  kde  mnoho miest  využíva  tieto
technológie  na  prezentáciu  svojich  územných  plánov.  Povinnosť  zaobstarania
vlastného územného plánu majú podľa zákona NR SR č. 103/2003 Z. z.  všetky
obce nad 2000 obyvateľov, čo by mohlo časom priniesť aj posun v tomto smere,
nakoľko sa nejedená len o prestíž, ale aj nutnosť ak chcú obce a mestá pritiahnuť
zahraničných investorov,  pre ktorých sú kvalitné informácie (priestorové) veľmi
dôležitým prvkom pri rozhodovaní sa o ďalších aktivitách. 
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WEBGIS AS ONE OF THE MOST IMPORTANT INSTRUMENTS BY THE
eGOVERNMENT IMPLEMENTATION

Resume 
Global use of modern information-communication technologies (ICT) to all

fields  of  human sphere  can´t  eschew the  field  of  public  administration.  Whole
process should finish up into a realization of eGovernment project. By evaluation
of  eGovernment  we can  differentiate  four  main  types  of  eGovernment  (G2C -
Government to Citizen, G
2B - Government to Business, G2E - Government to Employee, G2G - Government
to Government). Company Urban Insight Inc. had done overview of most important
technologies  by the  implementation  of  eGovernment,  and  among these  belongs
problematic of WebGIS. This technology is based on client-server principle and it
has more parts (Figure 1). In present we can observe great differences in using this
technology between Czech and Slovac republic, where many cities use WebGIS for
presenting their urban plans on Internet. This field could be very attractive in the
fututre in our country, too. 

Figure 1: General architecture of WebGIS (simplified)
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PRIESTOROVÉ ŠÍRENIE PRIRODZENÉHO ÚBYTKU OBYVATEĽSTVA
NA SLOVENSKU

Branislav Bleha, Jozef Mládek

Abstract:  This paper deals with the base aspects of  spatial differentiation of the
natural  increase  in  Slovakia,  especially  spread  of   natural  decrease  in  slovak
regions. Authors discuss next development of natural movement of population on
the base of natural increase.

Key words: second demographic transition, natural increase rate, spatial spread,
next development

 Úvod
Teória  druhého demografického prechodu si koncom 20.  storočia získala

veľkú  pozornosť  a napokon  i uznanie  vo  vedeckých  kruhoch  demografie,  ale
i sociológie.  Platnosť  jej  zákonitostí  sa  overuje  a dokazuje  predovšetkým
v populáciách rozvinutých krajín Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

V počiatočnom období formulovania základných charakteristík populačného
vývoja pre obdobie 2. demografického prechodu sa dá za hlavný atribút považovať
prirodzený  úbytok  obyvateľstva,  ako  dôsledok  poklesu  úrovne  hrubej  miery
pôrodnosti pod úroveň hrubej miery úmrtnosti..  Neskôr sa zdôrazňoval rozsiahly
súbor zmien mnohých demografických javov a procesov (pokles sobášnosti,  rast
priemerného sobášneho veku, starnutie obyvateľstva a dalšie) a prirodzený úbytok
bol iba dôsledkom zmien celkového demografického správania (VAN DE KAA,
D., J. 1980,  LESTHAGE, R. 1983).

Nové črty  demografického správania  sa  spájajú  s rastom individualizmu,
zdôrazňovaním  osobnej  slobody  vo  všetkých  sférach  života.  Predchádzajúce
demografické správanie vychádzalo z altruizmu so zmyslom pre blaho iných. 

Vývoj prirodzeného prírastku
Pri dlhodobom sledovaní prirodzeného pohybu obyvateľstva Slovenska sa

prejavuje prírastok počas celého 20. storočia. Výnimkou sú iba deštrukčné obdobie
1.  svetovej  vojny  a  obdobia  relatívneho  poklesu  pod  vplyvom ekonomického
vývoja  a  2.  svetovej  vojny.  Dokazuje  to  určitú  dynamickú  reprodukciu
obyvateľstva  Slovenska.  Ešte  i  v  období  po  2.  svetovej  vojne  sa  dosahuje  v
polovici  50.  rokov  prvé  maximum  prírastku,  keď  ročný  prirodzený  prírastok
obyvateľstva bol 60 - 66 tisíc obyvateľov, čo bolo 17 - 18 ‰. Po znížení dynamiky
v 60. rokoch sa dosahuje koncom 70. rokov druhé a doposiaľ posledné výrazné
maximum. Prírastok predstavoval 45 - 50 tisíc obyvateľov ročne, čo predstavovalo
10 - 11 ‰.



Od  začiatku  80.  rokov  dochádza  k  všeobecnému  poklesu  prirodzeného
prírastku, pričom v 90. rokoch sa prejavuje výrazná akcelerácii takéhoto vývoja.
Ešte v roku 1990 pribudlo na Slovensku 25  tisíc  obyvateľov,  čo  predstavovalo
takmer 5  ‰. V roku 2000 sa znížil prírastok na 2427 obyvateľov, t.j. na 0,4  ‰.
V roku 2001 bol zaznamenaný prirodzený úbytok 844 osôb (-0,16‰) a udržuje sa
aj  v nasledujúcich dvoch  rokoch.  Prirodzený úbytok dosiahli  viaceré  okresy už
skôr,  avšak  na  celoslovenskej  úrovni  sa  tak stalo  po  prvý krát  v histórii.  Silné
zmeny v reprodukčnom správaní obyvateľstva Slovenska indikuje i pokles miery
úhrnnej plodnosti (v roku 2002 dosiahla hodnota 1,19) a čistej miery reprodukcie
( 0,57 ). 

Podobné  trendy  vývoja  populačných  procesov  možno  pozorovať  vo
viacerých  stredoeurópskych  a  východoeurópskych  krajinách.  Popri  dlhodobých
tendenciách sa zmena socioekonomických pomerov odrazila v zrýchlení mnohých z
týchto  vývojových  trendov  v  poslednom  decéniu  20.  storočia.  Okrem  iných
ukazovateľov je charakteristickou práve záporná bilancia prirodzeného pohybu.

Vybrané priestorové črty vývoja prirodzeného prírastku
Priestorová diferencovanosť na úrovni okresov

Až do začiatku 80.  rokov nebol súbor okresov Slovenska diferencovaný.
Všetky sa vyznačovali prirodzeným prírastkom obyvateľstva. 

Prvé  príznaky  zmien  sa  začínajú  objavovať  v  roku  1983  v  jednom  z
bratislavských okresov (Bratislava 1) a v roku 1986 v okrese Levice. Ako sa neskôr
potvrdilo prirodzený úbytok obyvateľstva v týchto okresoch mal trvalý charakter.
Stali sa určitými jadrami tohto typu reprodukcie obyvateľstva a v roku 1990 sa k
nim pridal i okres Lučenec. K týmto 3 jadrám sa postupným vývojom a zmenami
reprodukcie obyvateľstva pripájajú ďalšie územia. V Bratislave je to v roku 1987
okres Bratislava 3 a v roku 1994 i Bratislava 2. Ako celok sa Bratislava zaraďuje
do priestoru s prirodzeným úbytkom obyvateľstva v roku 1995.

K okresu Levice sa v rokoch 1991 - 92 pripájajú s prirodzeným úbytkom
obyvateľstva i okresy Nové Zámky a Komárno. V rokoch 1993 - 1994  sa k okresu
Lučenec podobne pripájajú okresy Veľký Krtíš a Rimavská Sobota. Začiatkom 90.
rokov sa  takto  sformovala  súvislá  oblasť  s  prirodzeným úbytkom obyvateľstva,
ktorá sa do roku 1995  rozšírila o okresy Žiar n. Hronom, Zvolen a B. Bystrica. Od
roku 1995 sa začína formovať ďalšia  oblasť prirodzeného úbytku obyvateľstva,
ktorú predstavujú okresy Senica a Trenčín.

Nové administratívne členenie Slovenska, platné od roku 1996 vytvára o
niečo  zložitejší  priestorový  obraz,  najmä  zásluhou  menších  priestorových  a
populačných  súborov.  Základné  črty  priestorovej  diferencovanosti  sa  však
zachovávajú. Rozsiahla oblasť prirodzeného úbytku obyvateľstva sa rozširuje na
Považí o okresy Ilava a Púchov a okresy L. Mikuláš a Ružomberok. Určité znaky
fluktuácie v oboch kategóriách sa pozorujú v okresoch Nitra, Hlohovec, Bánovce
n. B., Trenčín, Ilava, Žiar n. H., Žarnovica. Od roku 1996 sa začína formovať i



malá oblasť prirodzeného úbytku obyvateľstva na východnom Slovensku. Najskôr
ju predstavuje okres Medzilaborce a do roku 2000 sa pridávajú i okresy Sobrance,
Snina a Trebišov. V rovnakom období zaznamenáva úbytok obyvateľstva i okres
Košice 4.

Zaujímavé  je  sledovať  i  počet  a  podiel  obyvateľstva,  ktoré  žije  vo
vyhraničených  oblastiach  s  negatívnou bilanciou  prirodzeného  pohybu.  V  roku
1990 dosahoval podiel  okresov s takouto bilanciou 10  % (ako početnosť,  tak i
podiel  obyvateľstva).  Ukázaný priestorový nárast  sa  prejavil  i  vzrastom podielu
obyvateľstva týchto okresov a v roku 1995 dosiahol 36 %. Údaje z  roku 2000
poukazujú  na  skutočnosť,  že  podiel  okresov  s  negatívnou  bilanciou  prvý  krát
prekročil  50%-nú hranicu  (55,1  %  podiel  na  obyvateľstve  Slovenska  a  55,7%
podiel  na  početnosti  okresov).  Posledný  dostupný údaj  z roku  2003  naznačuje
ďalšie  rozšírenie  skupiny  okresov  s úbytkom,  ich  podiel  predstavuje  62%  na
početnosti,  61%  na  celkovom  počte  obyvateľov.  Podieľa  sa  na  tom  skupina
okresov severného Považia (Považská Bystrica, Bytča, Žilina) a Rožňava (mapy č.
1,2,3).  Na druhej strane o určitom spomalení procesu resp.  fluktuácii niektorých
okresov okolo nulovej hodnoty svedčí  narušenie kompaktnosti úbytkového územia
na  západnom  Slovensku  (okres  Pezinok),  u niektorých  okresov  dochádza
k postupnému  znižovaniu  vysokých  úbytkov  prirodzeným  pohybom.  Niektoré
okresy (napr. Rimavská Sobota) dosahovali prirodzený úbytok iba veľmi krátky čas
a v posledných rokoch majú prirodzený prírastok obyvateľstva.

Dobré  možnosti  prezentácie  priestorového  šírenia  sa  sledovaného  javu
poskytuje  kartografická  interpretácia  metódou  izolínií.  Základnou sieťou  bodov
boli sídla okresov, ku ktorým sa priraďovali časové údaje (rok),  v ktorých bola
prvý krát dosiahnutá záporná hodnota prirodzeného prírastku obyvateľstva. Tieto
línie sú hypotetickými spojnicami bodov, v ktorých dochádza v rovnakom čase k
záporným prírastkom obyvateľstva.

Základná kartografická interpretácia (mapa.č.4) poskytuje plastický obraz o
formovaní sa spomenutých jadier, z ktorých sa v príslušných časových intervaloch
a smeroch rozširuje priestor s negatívnou bilanciou prirodzeného prírastku.

Zaujímavé  je  základné  porovnanie  empirických  údajov  s výsledkami
regionálnej  prognózy  ŠU  SR  z roku  1994  (s  prahom  31.12.1993).  Možno
skonštatovať  výrazné  nadhodnotenie  prirodzeného  prírastku  obyvateľstva
v okresoch Slovenska, na čom sa podieľal najmä neočakávaný pokles plodnosti. Aj
u najviac regresívnych okresov južného Slovenska prognóza počíta s prirodzeným
úbytkom až od roku 2005.







Priestorová diferencovanosť na úrovni obcí 
Prirodzený  prírastok  na  úrovni  obcí  logicky  poskytuje  oveľa  zložitejší,

mozaikovitý  obraz rozmiestnenia tohto ukazovateľa. Napriek tomu sa vytvárajú
čoraz  rozsiahlejšie  a kompaktnejšie  územia  obcí  s prirodzeným  úbytkom
obyvateľstva.  Takéto  plochy  sa  nachádzajú  v  západnej  a juhozápadnej  časti
Slovenska, napríklad obce okresu Nové Zámky, Komárno, či Levice. Na Strednom
Slovensku iba  Kysuce a najmä Orava predstavujú takmer prírastkové kompaktné
územie.  Pri  pohľade  na  priestorovú  diferencovanosť  prirodzeného  prírastku  na
východnom Slovensku sa nám ukazuje ešte zložitejší priestorový obraz. Omnoho
viac sú zastúpené prírastkové obce. Tie prevažujú najmä na území Spiša a Šariša.
Naopak,  najmä  na  Zemplíne  sa  nachádzajú  kompaktné  územia  s úbytkovými
obcami (MLÁDEK, BLEHA. 2001)

Daný  priestorový  obraz  je  determinovaný  viacerými  faktormi.  Jedným
z najdôležitejších je  štruktúra obyvateľstva, najmä podľa veku, ale aj religiózna
a národnostná štruktúra. Typickým príkladom vzájomného vplyvu staršej vekovej
štruktúry a národnostnej štruktúry je zmiešané obyvateľstvo južnej časti Slovenska.
Naopak, prevažne mladé vekové štruktúry oravských obcí v kombinácii so silnou
religiozitou  spôsobujú   ich  relatívne  vysoký prírastok.  V niektorých  oblastiach
Slovenska sú typickými úbytkovými marginálne obce s malým počtom väčšinou
starého  obyvateľstva.  Sú  to  obce,  ktoré  v minulosti  charakterizovala  vysoká
emigrácia  do  väčších  strediskových sídiel.   (napríklad  na  Považí,  na  severnom
Šariši, SV Zemplíne, ale aj inde). 
 
Záver

Od roku 2001 Slovensko dosahuje záporné hodnoty prirodzeného prírastku
obyvateľstva.  Ako  syntetický  ukazovateľ  je  však  prirodzený  prírastok  značne
priestorov diferencovaný.

Základnou črtou takejto priestorovej diferencovanosti je prirodzený úbytok
obyvateľstva v okresoch západného a južného Slovenska a prírastok vo väčšine
okresov severného a východného Slovenska. Pokles prírastku do záporných hodnôt
začal v 80. rokoch v okresoch Bratislava I, Levice a Lučenec a v 90. rokoch sa
postupne zvyšoval počet okresov s prirodzeným úbytkom obyvateľstva. Objavili sa
i prvé okresy s úbytkom na východnom Slovensku.

Vývoj  v posledných  rokoch  naznačuje  napriek  ďalšiemu  rozšíreniu
úbytkového územia isté  spomalenie  intenzity  procesu.  V súčasnosti  dominantný
proces  ovplyvňujúci  hodnoty  prirodzeného  prírastku  –  plodnosť,  by  mal  mať
v budúcich rokoch mierne stúpajúcu tendenciu, čo ovplyvní aj priestorový obraz
analyzovaného procesu.
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SPATIAL SPREAD OF POPULATION NATURAL DECREAS IN
SLOVAKIA

Resume
Theories ot the second demographic transition assume the declination of the

natural population increase to the negative values. The natural increase in Slovakia
got negative for the first time in 2001. There is the great spatial differentiation on
the district level. Several districts in the West- and Southslovakia show a natural
decrease of population since 1983. The share of the number of districts and their
inhabitants with the negative balance of natural dicrease was in 2003 about 62%.
The territory with the negative balance still grows. The main question is, how long
this process of enlarging will last. In the past, some regions oscillate round zero
values, some years are in negative, some ones in positive values.

Map 1,2,3: Natural increase in Slovakia (selected years)
Map 4: Spatial spread of  population natural decrease in Slovakia
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GLOBALIZACE HOSPODÁŘSTVÍ NA PŘÍKLADU NADNÁRODNÍ
SPOLEČNOSTI APPIAN GROUP PŮSOBÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Radek Brynda

Abstract:  Globalization in the Czech Republic shows itself in many forms and
areas  of  human  activities  and  lives.  First  part  of  this  article  is  aimed  at  the
phenomenon of globalization – multinational companies. As an example company
Appian Group, which operates in the Czech Republic through Appian Group, a.s.,
was selected.  This article briefly describes beginning of the Appian Group and its
entry on the Czech market by taking control over MUS, a.s. This part of article also
describes object of activities of the company and its visions. Second part of article
describes brief profile companies, in which Appian Group having majority share.

Keywords: Engineering industry, Globalization, Investments ,  Lignite  mining,
Multinational company, Power industry

Úvod
V soutěži o větší efektivitu, jež ve 20. století probíhala mezi centralistickým

a tržním hospodářstvím, zvítězil mnohem schopnější a pružnější trh. Zároveň se
však po desítky let  kultivoval  a  přijal,  zejména v řešení  externalit,  přirozených
monopolů a vůbec bytostné tendence trhu k monopolizaci, určitou nanejvýš nutnou
míru regulace státem. Parametry dané trhu shora neruší jeho výhody, ale umožňují
tržně plně slučitelnými prostředky nejen nepoškozovat životní prostředí, ale naopak
je  chránit  a  vytvářet  finanční  a  technologické  zdroje  pro  jeho  zlepšování.
Ekonomiky  národních  států  tyto  principy  zvolna  přijímají,  stejně  jako  přijaly
principy  sociální  solidarity;  tentýž  problém se  však  objevil  znovu  na  globální
úrovni.

Současné  nadnárodní  společnosti  jsou  fakticky  mnohem  silnější  než
jednotlivé státy i  nadnárodní instituce,  globální trh opět  převážil  nad politickou
regulací. Úkol hledat politické a institucionální nástroje a mechanismy teď existuje
v planetárním měřítku. Trh bude nevyhnutelně globální,  jde  však o to,  aby měl
spravedlivá pravidla a práva pro všechny lokality. Základem je jistě důsledné řešení
dopadů dopravy na životní prostředí, které dokáže zbytečný pohyb zboží a obecně
materiálu omezit a posílit místní soběstačnost. Jde však také o to, aby nejmocnější
nadnárodní společnosti  nesměly investovat  své prostředky do  jednotlivých zemí
libovolně, bez ohledu na názor jejich obyvatel. (Rynda, I. 2002)

Nadnárodní společnost Appian Group
Skupina Appian Group, byla založena v roce 1996 ve Spojených státech. V

loňském roce přesídlilo vedení skupiny do Londýna a zároveň byl vytvořen Fond
Appian, který spravuje a řídí Credit Suisse, jehož účelem je sdružovat investiční



prostředky do energetiky, strojírenství a příbuzných oborů ve střední a východní
Evropě.  Mezinárodní  skupina  Appian  Group  je  investiční  a  poradenskou
společností se  zaměřením na dlouhodobé investice. 

V roce 1998 vstupuje Appian Group do České republiky prostřednictvím
akvizice  kontrolního podílu  v Mostecké uhelné společnosti  (MUS),  a.s.  V roce
1999  skupina Appian Group rozděluje  své aktivity.  Investice  do  oboru  nových
technologií  jsou  převedeny  do  investiční  společnosti  Poulwhite  Investments.
Appian  Group  spravuje  v  České  republice  silnou  skupinu  energetických
a průmyslových  společností.  Hlavními  aktivitami  skupiny  Appian  Group  jsou
těžba a úprava hnědého uhlí, energetika a strojírenství. 

Appian Group a.s. je holdingovým centrem řízení aktivit v České republice.
Akciová společnost  byla založena  v roce  1999  společností  Investenergy SA ze
skupiny Appian Group. Do srpna 2002 působila pod názvem Synergo Group, a.s.
Hlavním předmětem činnosti Appian Group, a.s. je obchodování s energetickými
komoditami  a  poradenské  služby  poskytované  zejména  společnostem  v  rámci
skupiny. Do skupiny patří hlavně: MUS, a.s.; Škoda Holding, a.s. (kterou skupina
Appian  Group  ovládla  v  roce  2003);  Krušnohorské  strojírny  Komořany,  a.s.;
Teplárna Otrokovice, a.s. a Energetika Malenovice, a.s. 

Nosným a prvotním oborem podnikání skupiny je  těžba,  úprava a prodej
hnědého  uhlí,  kterým se  zabývá  MUS,  a.s.,  která  je  jedním ze  tří  producentů
hnědého uhlí v České republice. V roce 2003 dosáhla na trhu s hnědým uhlím podíl
34 %. Prodej hnědého uhlí směřuje hlavně do elektrárenských společností ČEZ a
Elektrárny  Opatovice,  do  tepláren  (Appian  Group  vlastní  společnosti  Teplárna
Otrokovice, a.s. a Energetika Malenovice, a.s. a je minoritním vlastníkem Teplárny
Strakonice, a.s. a Vltavotýnské teplárenské, a.s.) a závodních elektráren a také na
malospotřebitelský trh. Základem pro dlouhodobou prosperitu těžby hnědého uhlí
je  re-integrace  hnědouhelných  společností,  těžících  na  jednom ložisku,  tedy  v
severočeské uhelné pánvi.

Appian Group, a.s.  je  držitelem licence obchodníka s elektrickou energií.
Jedná se o strategicky významný doplněk k těžbě uhlí i k výrobě elektřiny a tepla,
zajišťované významnými teplárnami v rámci skupiny. Vizí obchodu s elektřinou
je záměr  zprostředkovat cílovým zákazníkům dodávky elektřiny a energetických
služeb,  které  stabilizují  prodej  mosteckého  hnědého  uhlí  a  zajistí  růst  hodnoty
pro akcionáře. V období 2002-2004 rostl prodej elektřiny s průměrnou meziroční
dynamikou 100 %. Skupina Appian Group se také podílí  na exportu elektrické
energie  do zahraničí  prostřednictvím  společnosti  Coal  Energy.  Tuto  společnost
vlastní rovnocennými podíly ČEZ, a.s.;  MUS, a.s.;  Severočeské doly (SD), a.s.;
Sokolovská uhelná (SU), a.s. a Carbounion Bohemia. Coal Energy se specializuje
na  vývoz  elektřiny  vyrobené  z  hnědého  uhlí  na  jihovýchodní  evropské  trhy,
především do Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Bulharska, Itálie a Srbska.

Dalším  strategickým  záměrem  skupiny  Appian  Group  je  rozvoj  s
energetikou souvisejících oborů podnikání v oblasti  strojírenství.  Tato  oblast  je



reprezentována  společnostmi  Škoda  Holding,  a.s.  a  Krušnohorské  strojírny
Komořany,  a.s.,  které  se  zabývají  energetickým  strojírenstvím  a  dopravní
technikou. Tyto podniky budou důležité pro další zamýšlené investice do výstavby
nových energetických zdrojů ve střední a východní Evropě.

Profily společností skupiny Appian Group, a.s.
Mostecká uhelná společnost, a.s. byla založena Fondem národního majetku

ČR 1. listopadu 1993.  Vznikla spojením tří  bývalých státních podniků - Doly a
úpravny  Komořany,  Doly  Ležáky  Most  a  Doly  Hlubina  Litvínov,  těžících  v
centrální  části  Severočeské  hnědouhelné  pánve.  Předmětem  činnosti  firmy  je
hornická  činnost,  koupě  zboží  za  účelem jeho dalšího  prodeje  a  prodej  včetně
prodeje  uhlí  a  doprovodných surovin z  vlastní  těžby,  rozvod  tepla  a  elektřiny;
fyzická ostraha majetku a ochrana osob, převozy a doprovody finanční hotovosti a
cenin,  elektronická ostraha objektů (PCO) a  úklidové  služby. Nejvýznamnějším
akcionářem je společnost Appian Energy Plc. Její podíl na základním kapitálu činil
k  31.12.2003 poprvé 100%. V roce 2002 zaměstnávala firma 5 469 pracovníků.  

Škoda Holding, a.s. je významná strojírenská společnost s téměř 150letou
historií  výroby. Patří  k důležitým zaměstnavatelům v západočeské metropoli i v
Plzeňském kraji.  Tradičním označením jejích  výrobků  ŠKODA  je  světoznámý
okřídlený  šíp.  Současný  holding  tvoří  osmnáct  dceřiných,  převážně  výrobních
společností. 100% holdingu vlastní Appian Machinery Plc.  K hlavním výrobním
oborům patří zařízení pro turbiny pro klasické a jaderné elektrárny, kontejnery na
vyhořelé  palivo,  elektrické  lokomotivy,  nízkopodlažní  tramvaje,  trolejbusy,
příměstské  vlakové  jednotky,  kompletní  elektrické  pohony  pro  trolejbusy  a
tramvaje,  těžké  obráběcí  stroje,  stroje  a  zařízení  pro  válcovny,  zařízení  pro
zpracování  cukrové  třtiny,  hydraulické  a  vulkanizační  lisy,  převodovky,  velké
zalomené  hřídele  pro  stacionární  zdroje  elektrické  energie  a zaoceánské  lodě.
Akciová společnost nejvíce vyváží své výrobky do zemí Západní Evropy (35%),
Asie  (21%),  zemí  SNS  (16%)  a  Ameriky  (12,5%).  K  30.  červnu  2003  ve
společenství Škoda Holding pracovalo 5 822 zaměstnanců.

Akciová společnost Teplárna Otrokovice byla založena v roce 1992 Fondem
národního  majetku  ČR,  na  který  přešel  majetek  státního  podniku.  100%-ním
vlastníkem  je  společnost  Synergoinvest  S.A.  ze  skupiny  Appian  Group.
Rozhodujícími  aktivitami  společnosti  jsou  výroba  a  distribuce  tepla  a  s  tím
související služby a výroba a prodej elektrické energie; dále také obchod s plynem,
úprava a rozvod užitkové vody. Tepelná energie je ze 77% dodávána pro potřeby
místního  průmyslu,  ze  16%  pro  potřeby  obyvatelstva  a  zbylá  část  slouží  pro
potřeby  terciální  sféry  a  objektů  nebytové  povahy.  K největším  průmyslovým
odběratelům patří  společnosti  Barum Continental,  Toma,  Aliachem,  o.z.  Fatra
Napajedla a zlínský obchodní komplex Centro. Prakticky celá produkce elektřiny je
dodávána do rozvodné sítě Jihomoravské energetiky, a.s.



Akciová  společnost  Energetika  Malenovice  byla  založena  v  roce  1993
zlínským strojírenským podnikem ZPS, a.s. Jejím současným 100 % vlastníkem je
společnost Synergoinvest S.A. ze skupiny Appian Group. Energetika Malenovice,
a.s., je výhradním dodavatelem elektřiny, plynu, tepla, stlačeného vzduchu a vody
v průmyslovém areálu Malenovice.

Hlavním předmětem činnosti  Appian  Leasing a.s.,  člen  Appian  Group je
poskytování leasingu. Kromě finančního leasingu se podnikatelská strategie firmy
zaměřuje i na rozvoj operativního leasingu. Leasingové operace jsou realizovány
především do teplárenství, dopravní techniky a technologie IT.

Společnost  RENOGUM-NILOS  a.s.,  byla  založena  v  roce  1995  se
zaměřením  na zpracování  odpadů  a  vulkanizaci.  Na  trh  pronikla  se  skupinou
výrobků  z tzv. pojeného  gumového  granulátu.  Jde  o  surovinu  získanou  z
recyklované pryže, ze které se vyrábí pružné podlahové desky, rohožky nebo se
využívá přímo pro stavební účely. Hlavní činností společnosti je servis a renovace
dopravních  pryžových pásů  pro  různé  typy dopravníků,  pryžové  podložky pod
kolejnice, disky podpasových válečků apod.

Dalšími společnostmi s majoritní účastí Appian group, a.s. jsou B.A. DORA
a.s.  (bezpečnostní  agentura  zabývající  se  ostrahou  majetku  a  ochranou  osob,
převozy a doprovody finanční hotovosti  a cenin,  elektronickou ostrahou objektů
(PCO)  a  úklidovými  službami);  Hipodrom  Most,  a.s.  (předmětem  činnosti  je
provoz dostihové a tréninkové dráhy a ostatní služby s tímto provozem spojené,
provoz dostihové stáje, výcvik a testace koní, pořádání zábavných a sportovních
akcí, reklamní a   propagační činnost); DTS Vrbenský, a.s. (provozuje nákladní a
automobilovou dopravu, přepravu sypkých materiálů sklápěči Tatra a Volvo, práci
speciálních strojů, zemní práce, rekultivace, sanace skládek a ekologických zátěží);
Humeco, a.s. (zabývá se vývojem, výzkumem a průmyslovou výrobou preparátů z
oxihumolitu;  hornickou  činností;  odvodňováním  a  úpravou  důlních  vod;
podnikáním v oblasti nakládání s odpady a lesnickými pracemi); Rekultivace, a.s.
(poskytují  služby pro  zemědělství,  zahradnictví,  lesnictví,  myslivost  a  provozují
přípravné práce pro stavby, těží  dřevo a provozují velkoobchod);  Krušnohorské
strojírny Komořany, a.s. (aktivitami jsou vývoj a konstrukce strojů, strojních celků
a jejich dílů; výroba, opravy, montáže a servis strojů, strojních celků a jejich dílů a
ocelových  konstrukcí;  vývoj,  výroba,  montáže  a servis  kotlů  na  hnědé  uhlí;
kovoobráběčství a zámečnictví).

Závěr
Globalizace se v České republice projevuje v mnoha podobách a oblastech

lidské  činnosti  a  života.  Tento  příspěvek  je  zaměřen  na  jednu  část  fenoménu
globalizace – nadnárodní společnosti. Jako příklad byla vybrána společnost Appian
Group,  která  v   České  republice  působí  prostřednictvím  Appian  Group,  a.s.
Z profilu této firmy a jejích akciových společností vyplývá, že se jedná o velkou a
úspěšnou  nadnárodní  firmu.  Skupina  zaměstnává  v České  republice  necelých



patnáct tisíc pracovníků a je tak pátým největším zaměstnavatelem působícím na
trhu České republiky. 

Firma  poskytuje  mimo  pracovních  příležitostí  v rámci  skupiny  i  tvorbu
dalších pracovních míst u subdodavatelů a také odběratelů. Snaží se hlavně udržet
palivoenergetický  komplex  v Ústeckém  kraji  a  tak  působí  i  v mnoha  jiných
aktivitách pro region a jeho občany. Miliardové investice MUS, a.s. směřují hlavně
do rekultivací, které nejsou pouhou povinností firmy, ale které mají sloužit hlavně
lidem.  Jedná  se  o  rekreační  plochy  (např.  vodní  plochy),  sportoviště  (např.
hipodrom), zemědělské rekultivace (např. vinice) a mnohé další (např. lesy nebo i
zázemí pro stavbu rodinných domků).

Firma prosazuje myšlenku výroby „pod jednou střechou“. Vlastní podniky a
firmy, aby byla schopna vyrobit, opravit, prodat atd. vše sama - od těžby uhlí, přes
jeho úpravu až k výrobě tepla a elektrické energie (včetně distribuce). K tomu také
potřebuje strojírenské podniky pro údržbu a výrobu strojů.   Appian Group také
nezapomíná  na  investice.  Společnost  se  také  zabývá finančním  leasingem,
operativním  leasingem  a  finančními  službami  (např.  půjčuje  techniku  a
technologie).

Lze  tedy  říci,  že  Appian  Group  ovlivňuje  nejenom  průmysl  v České
republice, ale hlavně celou společnost a i myšlení dalších ekonomických subjektů,
především na Mostecku.
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GLOBALIZATION OF THE ECONOMY WITH SIGHT ON
MULTINATIONAL COMPANY APPIAN GROUP IN THE CZECH

REPUBLIC

Resume
From the profile Appian Group and its companies results, that it is a big and

successful company. The group employs in the Czech Republic nearly 15 thousand
people and it is 5th of the biggest employers on the Czech trade.

The  company gives  employment  not  only in  the  group,  but  even  in  the
companies, which are cooperating with. Appian group makes an effort to keep up
the fuel-energy complex in Ústí nad Labem region and that’s way work in many
others activities for region and citizen living there. Investment of the MUS a.s.,
taking over a thousand millions and is taking direction to reclamation, which are
not only duty, but which should wait for people. For example recreation resorts
(water places), sport places (hippodrome), agricultural reclamation (vineyard) and
many others (forests or places for building family houses).

The  company promotes  an idea  of  production  „under  one  roof“.  Appian
Group have companies,  which are  able  to  produce,  repair  and sell  -  from coal
mining, over modification to make heat and electric energy (including distribution).
To this it needs engineering industry for service and production machines. Appian
Group also makes investments. The company is also engaged in financial leasing,
wet lease and financial services (renting machines and technology).

It is possible to say, that Appian Group influences not only industry in the
Czech Republic, but even society and mind of other economical subjects, mainly in
Most region.

Mgr. Radek Brynda
Geografický ústav Přf MU v Brně
Žerotínovo nám. 9, Brno 611 37
e-mail: rade@mail.muni.cz 
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PRŮMYSLOVÉ ZÓNY JAKO FAKTOR ROZVOJE HOSPODÁŘSTVÍ
ÚSTECKÉHO KRAJE

Milan Bursa

Abstract:  Transformation  of  Czech  economy  was  markedly  showed  in  Usti
county.A foreign investment will have to participate on restructuralization, which
will bring a new berths. Suitable activity is a construction of industrial zones.

Keywords: Unemployment, industrial zone, brownfield, greenfield.

Úvod
Negativní důsledky jednostranně zaměřeného ekonomického rozvoje před

rokem 1989, kdy byly upřednostňovány krátkodobé cíle a rychle exploatace zdrojů,
se naplno projevily při restrukturalizaci průmyslu Ústeckého kraje. Tento proces je
doprovázen celou řadou sociálně ekonomických a ekologických problémů (útlum
průmyslové  výroby,  nezaměstnanost,  zhoršená  sociální  struktura  obyvatelstva,
nutnost vysokých investic do životního prostředí).

Zahraniční kapitál hraje důležitou roli při urychlení procesu modernizace a
restrukturalizace  ekonomiky.  Multiplikační  efekty  těchto  investic  se  budou
projevovat v  tvorbě nových pracovních míst, ve zvýšených příjmech regionu či ve
zvýšení  exportu.  Noví  investoři  přinesou  regionu  moderní  technologie,  otevřou
nové trhy a způsobí i změnu podnikatelského klimatu. Důležitým přínosem  se jeví
i  význam návratu  absolventů odborných středních a vysokých škol  do  regionu.
Vhodnou  aktivitou  pro  získání  investic  je  budování  průmyslových  zón1 a
strategických průmyslových zón2.

Průmyslové zóny Ústeckého kraje
Tyto zóny vznikají jako:

a) brownfields  - plochy, která byly v minulosti využívány pro průmyslovou,
zemědělskou, stavební nebo jinou činnost. Může se jednat o opuštěné průmyslové
areály,  staré zemědělské objekty,  nevyužívané drážní pozemky, bývalé vojenské
prostory,  vybydlené  obytné  čtvrti  apod.  Tato  území  mohou  být  neobsazená,
opuštěná a v důsledku dřívějšího používání devastovaná a kontaminovaná. Nejsou
k   nim jednoznačně vyjasněné majetkoprávní vztahy.  Zpravidla je nutné objekty

1 Průmyslovou zónu je možné vymezit jako ucelené souvislé území přibližně obdélníkového tvaru,
vymezené v závazné části schváleného územního plánu sídla jako území současně zastavěné převážně
objekty pro průmyslovou výrobu nebo jako zastavitelné území vhodné převážně pro umísťování
průmyslové výroby, obchodu, služeb.
2 Strategickou průmyslovou zónu je možné chápat jako průmyslovou zónu o výměře nejméně 200 ha
stanovenou usnesením vlády ( v Ústeckém kraji je jediná takováto zóna, a to Triangle – bývalé
vojenské letiště Žatec) nebo jako průmyslovou zónu o výměře nejméně 100 ha realizovanou v
zastavěném, ale nevyužívaném území a stanoveném usnesením vlády.



přebudovat a vyčistit území ještě před tím, než se areály začnou znovu využívat.
Problém spočívá i v tom, že technická a dopravní infrastruktura je zastaralá.  Tím
je omezena jejich atraktivita pro budoucí využití.
V  Ústeckém regionu je vytipováno 155 lokalit (stav k 31.12.2003) k regeneraci.  
b) greenfields  –  volný  prostor  na  „zelené  louce“.  Tyto  lokality    investoři
upřednostňují.  Odpadá  nutnost  kompletního  přebudování  a  vyčištění
území.Technická a dopravní infrastruktura je vybudována nově, tím má zaručenou
delší životnost a je hlavně vybudována  podle potřeb. Důležitou roli hraje i cena
pozemků, která je nižší na okraji města než   v atraktivních centrech. Z  hlediska
finančních nákladů bývá levnější  vybudovat nové objekty než přestavovat staré.
Produkce v montážních linkách vyžaduje jednopodlažní průmyslové haly s velkou
plochou, které je možné snáze budovat na „zelené louce“. 

                                                                                             
Podmínky pro  zakládání  průmyslových zón  v Ústeckém kraji  jsou  velmi

odlišné.  Příčinou je  regionální  různorodost  Ústeckého kraje  i  jeho  jednotlivých
regionů – rozdíly v   geografických polohách, v přístupu měst a obcí k dopravním
sítím a v  přístupu k finančním prostředkům, jež lze na rozvojové programy využít.
Důležitými  faktory  ovlivňující  vznik  průmyslových  zón  jsou  i  faktory
kvalifikovaných pracovních sil nebo rozmanitost tradic průmyslové a jiné výroby.
Například  děčínský  region  je  charakteristický  svou  geografickou  polohou  a
členitostí terénu, kde přibližně dvě třetiny území zabírají chráněné krajinné oblasti
a Národní park České Švýcarsko. To jsou hlavní důvody proč v tomto regionu byla
vytipována  pouze  jedna  průmyslová  zóna,  a  to  v Rumburku.Region  Ústí  nad
Labem je  rozlohou nejmenší  z  bývalých  okresů.  Průmyslová  tradice,  relativně
dostatečný  počet  kvalifikovaných pracovních  sil  jsou  předpokladem pro  rozvoj
průmyslové  výroby.  Regiony  Most  a  Chomutov  patří  mezi  silně  průmyslové
oblasti,  ale  výrazně  postižené  restrukturalizací  a  z toho  vyplývající  velkou
nezaměstnaností.  Průmyslové  zóny  jsou  významným  prvkem  řešení  problému
nezaměstnanosti těchto regionů.

Ústecký kraj v současnosti disponuje téměř 1 383ha připravenými plochami
ve 30 lokalitách3.

Průmyslové zóny Ústeckého kraje mají celou řadu výhod :
- blízkost připravované dálnice D 8, 
- v regionu  sídlí  řada  malých  a  středních  podniků  zaměřených  na  tradiční

strojírenský, textilní a zpracovatelský průmysl
- nachází se zde celá řada odborných škol s fungující strukturou doškolovacích

zařízení, v regionu  sídlí řada vysokých škol
- blízkost mezinárodního letiště v Drážďanech a v Praze
- mezinárodní železniční trať spojující sever a jih Evropy

3 Za předpokladu, že na 1 ha plochy průmyslové zóny lze podle  údajů EU vytvořit v průměru 50
přímých pracovních míst, byly by vytvořeny předpoklady pro vznik až 69 150 nových pracovních míst.



- možnost využití řeky Labe
Nevýhody:
- některé navržené průmyslové zóny jsou plošným rozsahem malé
- v některých případech  chybí inženýrské sítě
- u menších průmyslových zón je horší dopravní dostupnost
- někde se jedná o plochy s nevyjasněnými vlastnickými poměry
- pracovní síla v některých případech je jednostranně zaměřená

Přehled průmyslových zón Ústeckého kraje (stav k 31.12.2003)
1.  Ústí nad Labem – Všebořice    10. Chomutov – Severní Pole
2.  Ústí nad Labem – Neštěmice   11. Kadań – Královská Vrch 
3.  Ústí nad Labem – Předlice       12. Jirkov – lokalita 115,116,117
4.  Ústí nad Labem – Střekov        13. Jirkov - Otvice
5.  Libouchec – Žďárek                 14. Klášterec nad Ohří
6.  Trmice                                      15. Třebenice
7.  Rumburk                                   16. Štětí
8.  Chomutov – Nové Spořice       17. Lovosice  
9.  Chomutov – Za výtopnou         18. Louny - západ
19.  Louny – jihovýchod                 25.  Most – George II
20.  Podbořany – Alpka                  26.  Most – Havraň Joseph
21. Domoušice                               27. Most – Benedikt východ
22. Triangle Žatec                          28. Most – Pod Lajsníkem
23. Peruc                                        29. Litvínov - Louka
24. Most Stanley                            30. Krupka – Modlany 

 



Mezi významné investory na průmyslových zónách Ústeckého kraje  patří
japonské  firmy   např.  Fujikoki,  Takada  Industry,  Toyoda  Gosey,  Koito
Manufacturing.  Důležitým  investorem  jsou  i  německé  firmy  :např.  Arian
Naturdäme  Tschechien,  Interier  Automotive.  Na  investování  se  podílí  i  firmy
dalších států – Belgie, Itálie. Do konce roku 2003 investoři vytvořili 3 000 nových
pracovních  míst,  do  konce  roku  2006  se  předpokládá  vytvoření  7  500  nových
pracovních míst.4 V průmyslových zónách, které jsou pod správou obecních úřadu
vznikne cca dalších 5 – 7 000 nových pracovních míst. V nabídce oborů  podnikání
převládá výroba komponentů pro automobilový průmysl a výroba plastových dílů.

K úspěšným  zónám,  z hlediska  získávání  perspektivních  investorů  a
vytvoření nových pracovních příležitostí,  patří průmyslová zóna Verne Klášterec
nad  Ohří,  průmyslové  a  logistické  centrum Lovosice,  průmyslová  zóna  Louny,
průmyslová zóna  Podbořany a  jako  perspektivní  se  jeví  strategická  průmyslová
zóna Triangle Žatec                                        
   
Závěr

Budování průmyslových zón bude pokračovat i v příštích letech. Vedle toho
bude odstartován projekt  „Strategie regenerace brownfieldů“. Českou republiku,
tedy i oblast Ústeckého kraje, čeká to, čím již prošla většina vyspělých států. Bude
opouštět levné výroby náročné na velké množství málo kvalifikované pracovní síly,
ale porostou investice z  high-tech oborů, vývojových středisek a center sdílených
služeb.
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Resume
Transformation of Czech economy was markedly showed in Usti county in

high unemployment. A foreign investment will have to partake on change a basic
sociogeographic features of hereof region. It is building new industrial zones as
type  brownfields,  so  greenfields  too.  This  activity  will  bring  a  resurgence  of
economy and a growth of new berths.
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TRANSFORMÁCIA NOVOZALOŽENÉHO MESTA Z HĽADISKA
POLITICKEJ, HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ DIMENZIE NA

PRÍKLADE NOVEJ DUBNICE

Katarína Hajásová

Abstract: In  Nová Dubnica (socialist town in middle Považie) in 1989 identically
like  in  other  settlements  and  regions  in  Slovakia  was  begining  transformation
processes. The facts as short history of town, planned construction, conspicuous
monofunctionality as well as minimal industrial production significantly influenced
transformation process, which doesn´t run here in all spheres what is typical for
majority Slovak regions. The paper investigates transformation of this town from
point of view of political, economic and social dimension.

Keywords: tranformation, political, economic and social dimension.

Úvod
Zmeny  v spoločnosti,  ktoré  prebehli  po  novembrovej  revolúcii

v roku  1989,  sa  výrazne  dotkli  všetkých  miest  na  Slovensku  a to  hneď
v niekoľkých  rovinách.  Ich  ďalší  vývoj  ovplyvnili  jednak  priame
nariadenia  „zhora“,  jednak  ich  vnútorné  predpoklady.  V prípade  Novej
Dubnice  to  bola  v  neposlednej  rade  plánovitá  výstavba,  krátka  história
a monofunkčnosť, zo vzťahu k okoliu je  to  jej  dopravná poloha a význam
mesta  ako  centra.  Zatiaľ  nemožno  povedať,  že  by  už  bola  transformácia
ukončená,  pretože  je  to  zložitý  komplexný  proces,  ktorý  sa  dotýka
všetkých  sfér  života  a  ktorý  naďalej  prebieha.  Pre  lepšie  pochopenie
transformačného  procesu  spoločnosti  ale  aj  mesta  je  výhodnejšie,  ak  ho
skúmame  z hľadiska  jednotlivých  dimenzií:  politickej,  hospodárskej
a sociálnej.  Prvotné  transformačné  procesy  sú  poznateľné  v dimenzii
politickej,  tie  ďalej  podmieňujú  transformačné  procesy  hospodárskej
dimenzie.  Posledným  v reťazci  je  sociálna  dimenzia,  zato  však
najrýchlejšie reagujúca na uskutočnené zmeny.

Politická dimenzia
Z hľadiska  politickej  dimenzie  je  najdôležitejší  proces,  ktorý  prakticky

podmieňuje  všetky  ostatné  -  prechod  od  totalitného  režimu  k pluralitnému
demokratickému. Starý systém sa vyznačoval direktívnou politikou zhora, jedinou
existujúcou a povolenou politickou stranou, výraznou orientáciou na ZSSR, ako aj
propagovaním a tvrdým presadzovaním komunistickej ideológie, čo sa premietalo
do všetkých oblastí života.  V spoločnosti tak existovalo napätie, ktoré sa uvoľnilo
až po páde komunistického systému.



Jednou z najvážnejších zmien okrem zmeny z totalitného na demokratický
režim bol presun kompetencií z orgánov štátnej správy na územné samosprávy.

Obce  a mestá  na  Slovensku sa  od  roku  1990  rozvíjajú  v duchu jedného
z najmodernejších zákonov o obecnom zriadení a samospráve spomedzi všetkých
krajín. Podľa mnohých odborníkov, ktorí detailne poznajú právne normy v oblasti
obecného  zriadenia,  patrí  práve  slovenský  zákon  medzi  najprogresívnejšie
(www.novadubnica.sk, 2003), pretože striktne oddelil štátnu správu a samosprávu
a  obciam  a mestám  tak  umožnil  pomerne  vysoký  stupeň  nezávislosti.  Naviac
starostovia a primátori obcí a miest na Slovensku sú volení priamo občanmi a nie
obecnými a mestskými zastupiteľstvami, teda vo voľbách volenými poslancami.

Podľa  zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení na Slovensku a
Zákona  SNR č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  môže  Nová  Dubnica  samostatne
rozhodovať a následne aj uskutočňovať všetky úkony súvisiace so správou mesta a
jeho majetku. Samosprávu mesta potom vykonávajú obyvatelia  prostredníctvom
orgánov mesta a podieľajú sa aj  na nej aj hlasovaním a verejným zhromaždením
obyvateľov. Samospráva mesta sa zoberá    činnosťami a úkonmi, ktoré súvisia s
hospodárením  s  hnuteľným  a  nehnuteľným  majetkom  mesta;  usmernením
ekonomickej činnosti v meste; vykonávaním výstavby, údržby a správy miestnych
komunikácií,  verejných  priestranstiev  a  mestských   zariadení  a  zabezpečenie
verejnoprospešných  služieb,  obstarávaním  a  schvaľovaním  koncepcie  rozvoja
jednotlivých  oblastí  života  mesta;  vykonávaním vlastnej  investičnej  činnosti  a
podnikateľskej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mesta
s organizáciou hlasovania obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja
mesta; a ďalším činnosťami .

Z uvedeného vyplýva, že o tom, v akom smere sa bude mesto ďalej rozvíjať,
rozhoduje  samo.  Táto  skutočnosť  je  pre  rozvoj  mesta  rozhodujúca  a zároveň
pozitívna a je najdôležitejším rozdielom oproti obdobiu spred roku 1989, kedy jeho
rozvoj najviac ovplyvňovali štátne orgány.

Zatiaľ čo v minulosti  v radoch poslancov vtedajších mestských národných
výborov  boli  predovšetkým  členovia  Komunistickej  strany  Československa,
v súčasnej dobe sa pluralita prejavuje aj v tejto oblasti a členmi Mestského úradu a
Mestského zastupiteľstva sú zástupcovia rôznych politických strán, ako aj nezávislí
poslanci.  

Uvoľnenie politických,  ako  aj  ekonomických vzťahov sa  prenieslo  aj  na
mestá, ktoré sú  v súčasnosti kompetentné z hľadiska racionálneho rozvoja mesta
hlavne pri zadávaní projektov, výbere podnikateľských aktivít, predaji hnuteľného
a nehnuteľného majetku a vyhlasovaní voľnej súťaže podnikateľských subjektov.
Nová  Dubnica  tak  v nedávnom  období  zverejnila  ponuku  pre  podnikateľské
subjekty, ktorá sa týka lokalizácie ich činností do vytvárajúcej sa priemyselnej zóny
v mestskej časti Kolačín. 

Jedným z dôležitých procesov transformácie sa stala privatizácia, ktorou sa
v meste zmenili vlastnícke vzťahy, jednak z hľadiska komerčných aktivít a jednak



z hľadiska vlastníctva pôvodne štátnych a družstevných bytov, ktoré sú teraz z 95
% v súkromnom vlastníctve. 

Z hľadiska  komerčných  aktivít  si  mesto  ponechalo  čiastočný  podiel
v tepelnom a odpadovom hospodárstve. Pod správu mesta prešli  základné školy
(okrem cirkevnej školy) a Dom dôchodcov, ktoré pôsobia ako mestské rozpočtové
organizácie.

Okrem  výberu  a  umožňovaniu  podnikateľských  činností  má  jeden
z najvážnejších  významov  v Novej  Dubnici  bytová  politika,  pretože  práve
nedostatok bytov je jeden z bariérnych faktorov rozvoja mesta. Nakoľko do roku
1989 bola výstavba bytov v meste riadená z rozhodnutia vyšších štátnych orgánov a
závislá   na  výrobe  v ZTS,  po  roku  1989  má  mesto,  hlavne  po  uskutočnení
reštitučných procesov v rámci extravilánu sťaženú úlohu. Mesto si napriek tomu
kladie za cieľ vyriešiť túto úlohu v plánovacom horizonte do roku 2010, kedy by sa
mala  realizovať  výstavba  bytových  jednotiek  v meste  tak,  aby   sa  postupne
prepojili mestské časti Nová Dubnica a Kolačín.

Hospodárska dimenzia
Transformácia Novej Dubnice z aspektu hospodárskej dimenzie znamenala

pre  mesto  výrazné  zmeny,  z ktorých  niektoré  sú  v súlade  s celospoločenskými
zmenami, iné sú naopak atypické. 

Prechod  od  centrálne  riadeného  hospodárstva  k trhovej  ekonomike  sa
prejavil  hneď niekoľkými procesmi.  Liberalizácia  obchodu,  trhová  tvorba  cien,
vstup  zahraničného  kapitálu,  vznik  konkurencie,  presun  rozhodovacích
kompetencií zo štátnych plánovacích orgánov na samotné podniky, privatizácia ako
aj ústup primárneho sektoru v prospech terciérneho a kvartérneho – boli procesy,
ktoré  tak  ako  v Slovenskej  republike,  prebehli  aj  v Novej  Dubnici.  Atypickým
javom  však  bola  absencia  reštitúcie  podnikov  hospodárstva,  ako  aj  rozvoj
sekundárnej  sféry.  Oba tieto  fenomény však možno jednoducho vysvetliť  práve
krátkou históriou a obytnou funkciou mesta.

V sekundárnej  sfére  mesta sa asi  najviac prejavili  transformačné procesy
a zaznamenala najväčšie rozdiely oproti  obdobiu spred roku 1989. Kým väčšina
priemyselných  odvetví  z dôvodu  liberalizácie  obchodu,  privatizácie  ako  aj
konverzie prekonávala v počiatku transfromačného obdobia podľa J. Mládka  a G.
Kroll (1995, 1996) deštrukčnú fázu, priemyselná výroba v Novej Dubnici túto fázu
vývoja  zaznamenala  len  v minimálnej  miere.  Veľmi  krátke  trvanie  mala  aj
stabilizačná fáza, vývoj priemyslu v Novej Dubnici sa veľmi rýchlo dostal do fázy
rozvojovo – kompenzačnej.

Napriek tomu, že mesto leží v oblasti postihnutej konverziou zbrojárskeho
priemyslu, sekundárna sféra zaznamenáva v meste rozmach a to hlavne rozvojom aj
do  budúcna  perspektívnych  odvetví.  Nová  Dubnica  profitovala  z moderného
vybavenia  jediného  priemyselného  podniku  v meste  -  Elektrotechnického
výskumného  ústavu  ZTS  (ďalej  len  EVÚ),  takže  na  rozdiel  od  iných  miest



Slovenska,  nepotrebovala  počiatočné  veľké  investície  nutné  na  modernizáciu.
Nebolo  potrebné  uskutočňovať ani  reštrukturalizáciu  priemyslu,  ale  rozvíjať  už
existujúce perspektívne odvetvie do jednotlivých špecializácií. Samotné vystihnutie
trendu by však bolo nepostačujúce, pokiaľ by neboli uskutočnené ďalšie opatrenia.
Vynikajúce  podnikateľské  subjekty  elektronickej  a elektrotechnickej  výroby
(väčšinou  založené  pôvodnými  pracovníkmi  EVÚ)  využili  staré  kontakty
a dokázali  rýchlo  vďaka  kvalite  svojich  výrobkov  ako  aj  pružných  reakcií
nadviazať  nové  na  západnom  trhu.  Veľkým  prínosom  sa  javí  previazanosť
výskumu a vývoja s výrobou, ako aj relatívne krátke dodacie lehoty výrobkov od
zadania  problému.  Naviac  si  vedenie  väčšiny podnikov uvedomilo,  že  samotný
vývoj  a výroba  nestačia,  ale  treba  doplniť  svoje  služby  o poradenský,  záručný
a pozáručný  servis,  ako  aj  starostlivosť  o zákazníka  z hľadiska  vzdelávania
a rôznych školení.  Úzka spolupráca medzi samotnými podnikmi v meste,  ako aj
naviazané kontakty so zahraničím na báze dodávateľsko  - odberateľskej (v prípade
záujmu sú schopní  dodať  slovenské,  ale  aj  zahraničné  komponenty)  patria  tiež
k pozitívam priemyselno – podnikateľskej činnosti v meste. V neposlednom rade je
to aj uvedomenie si myšlienky zviditeľnenia sa trhu,  jednak kvalitnými výrobkami
a službami a jednak reklamou - každý väčší podnik (ale aj malé spoločnosti) má
vlastnú  webovú  stránku  a je  evidovaný  v rôznych   väčšinou  špecializovaných
webových katalógoch. Všetky spomínané skutočnosti boli dobrým predpokladom
pre  vstup  zahraničného  kapitálu  reprezentovaného  spočiatku  nemeckou  firmou
a v súčasnosti  holandskou  a švajčiarskou  spoločnosťou.  Úspešnú  transformáciu,
ako aj ďalší rozvoj priemyselnej výroby v meste dokumentuje fakt, že hoci podiel
zamestnaných v priemysle poklesol z 50,9 % ekonomicky aktívnych obyvateľov v
roku  1991  na  38,2  %  v roku  1991,  na  začiatku  transformačného  obdobia
odchádzalo za prácou mimo mesta (predovšetkým do Dubnice nad Váhom) 96,9 %
zamestnaných v priemysle a v súčasnom období je to približne 60 %. 

Dá  sa  predpokladať,  že  tento  trend  bude  ďalej  pokračovať,  nakoľko  aj
samotné  mesto  podporuje  priemyselno  –  podnikateľskú  činnosť.  Priemyselným
podnikom boli   odpredané jednak nevyužité  pozemky v intraviláne,  jednak už
existujúce rozostavané  objekty, takže vznikli relatívne rýchlo nové priemyselné
budovy.  Nakoľko  sa  však  už  v intraviláne  mesta  nenachádzajú  pre  prípadných
záujemcov  voľné  parcely,  bolo  vyčlenené  v mestskej  časti  Kolačín  územie
v minulosti čiastočne poľnohospodársky využívané, kde by mala byť v budúcnosti
situovaná ďalšia priemyselná výroba. Zatiaľ sa tu nachádza len Stanica technickej
kontroly motorových vozidiel,  postupne by tu mala však  vzniknúť priemyselná
zóna; na realizáciu tohto projektu mesto plánuje využiť prostriedky štrukturálnych
fondov EÚ.   V Novej  Dubnici  sa  teda  utvára viacodvetvová priemyselná  báza,
vďaka ktorej sa znižuje závislosť mesta na okolitých sídlach a upevňuje postavenie
v regióne.



Sociálna dimenzia
Obyvateľstvo  veľmi  citlivo  odráža  uskutočňované  zmeny,  nakoľko  sa

hlboko dotýkajú všetkých sfér jeho života. V nadnesenom zmysle možno povedať,
že  táto  reakcia  je  určitou  samoreakciou,  nakoľko  pre  veľa  zmien  dáva  podnet
obyvateľstvo  samo.  V porovnaní  s ostatnými  dimenziami  reaguje  (hlavne
z pohľadu jednotlivcov) na transformáciu spoločnosti veľmi rýchlo, aj keď niektoré
zmeny možno badať až po určitom čase (obdobie, v ktorom počet obyvateľov so
zhodnou reakciou nadobudne výraznejší podiel).

Pri  skúmaní obyvateľstva  Novej  Dubnice   v rokoch  1991 a 2001 možno
zachytiť  určité  odlišnosti  v  jeho štruktúre.  Veková  štruktúra  obyvateľstva
v súčasnosti  nie  je  príliš  priaznivá  (ako  determinačný  faktor  tu  vystupuje  do
popredia nedoriešená bytová otázka), naopak sa zlepšila situácia vo vzdelanostnej
štruktúre  - poklesol  záujem  o školy  učňovského  zamerania  (predovšetkým
strojárskeho zamerania), ktoré boli za socializmu aj pre ideologické vyzdvihovanie
robotníckej  triedy  do  značnej  miery  preferované,  stúpol  záujem  o  univerzitné
a ekonomické  vzdelanie  práve  vďaka  zmeneným  požiadavkám  na  trhu  práce.
V náväznosti  na  vzdelanostnú  štruktúru  a zmenené  ekonomické  podmienky  sa
pretransformovala  aj  štruktúra  ekonomicky  aktívneho  obyvateľstva  podľa
zamestnania  v jednotlivých  odvetviach  hospodárstva.  V súvislosti  s konverziou
zbrojárskeho priemyslu poklesol podiel pracujúcich v priemysle, no stále má vďaka
rozvíjajúcej  sa  priemyselnej  základni  dominanté  postavenie.  Rozvoj  terciéru
reprezentuje  zväčšenie  podielu  obyvateľstva  pracujúceho  v obchode  a službách,
oproti  roku  1991  výrazne  stúpol  podiel  ekonomicky  aktívnych   bez   udania
činností,  no  sem  možno  s veľkou  pravdepodobnosťou  zaradiť  živnostníkov  a
podnikateľov, ktorí pri vypĺňaní sčítacích hárkov nevedeli zaradiť alebo nechceli
udať zameranie svojej ekonomickej aktivity. V súvislosti so zmenami politického
systému Slovenskej republiky došlo k postupnému uvoľneniu náboženskej otázky.
Opätovná sloboda  vierovyznania sa odrazila  aj  na štruktúre obyvateľstva,  ktoré
v súčasnosti už nemá obavy verejne sa prihlásiť k svojej viere.

Pre  transformačné  obdobie  je  typické  aj  vznik  rôznych  sociálno  –
patogénnych javov, ktoré sa v období socializmu vyskytovali v menšej miere alebo
neexistovali vôbec. Ide predovšetkým o vznik a nárast nezamestnanosti, následný
pokles sociálno – ekonomického statusu a zvýšenie kriminality. Vďaka rýchlemu
nástupu rozvoja podnikateľských subjektov v meste nezamestnanosť nedosahovala
hodnoty celoslovenského priemeru, v roku 2002 miera nezamestnanosti nadobudla
hodnotu  5,38%.  Následne  sa  v oveľa   menšej  miere  prejavil  pokles  sociálno-
ekonomického  statusu.  Väčším  problémom  však  bola  hlavne  v polovici
deväťdesiatych rokov zvyšujúca sa kriminalita, ktorá nielen v Novej Dubnici, ale aj
Dubnici  nad  Váhom  a blízkom  okolí  predstavovala  určitú  hrozbu  hlavne  pre
drobných  podnikateľov.  Vytváranie   mafiánskych  skupín,  obchod  s drogami
a vandalizmus  negatívne  vplýval  na  občanov  a predstavoval  riziko  hlavne  pre



mladých ľudí.  V súčasnosti sa situácia v meste zlepšila, do istej  miery aj  vďaka
podsvetiu samotnému, ktoré samo odstránilo určitých nepohodlných ľudí.

Záver
Pri transformácii Novej Dubnice bol zaznamenaný v niektorých prípadoch

súlad,  v niektorých  určitá  odchýlka  od  celoslovenskej  situácie.  Z  hľadiska
politickej  dimenzie  možno  konštatovať  v prevažnej  miere  súlad
s celospoločenskými  trendami.  Pre  Novú  Dubnicu  malo  najväčší  význam
posilnenie  kompetencií  mestskej  samosprávy,  ktorá  do  určitej  miery  umožnila
získať  nezávislosť  v rozhodovaní  o svojom  ďalšom  vývoji,  čím  bol  daný
predpoklad  na  oslabenie  závislosti  na  Dubnici  nad  Váhom.  Z hľadiska
hospodárskej dimenzie možno v sledovanom meste pozorovať určitú odchýlku od
celospoločenských trendov, hlavne v prípade sekundárnej sféry, ktorá  v priemere
ustupuje, no v Novej Dubnici nadobúda vzostup. Kvartér mal význam pre Novú
Dubnicu  aj  minulosti  a tu  možno  badať  ďalšiu   odchýlku od  celospoločeského
trendu,  pretože  kvartérna  sféra  bola  jedným z dôležitých  predpokladov  rozvoja
mesta a podmienila jeho ďalšiu orientáciu. Z hľadiska sociálnej  dimenzie možno
pozorovať  zmeny  v štruktúre  obyvateľstva,  vekovej,  vzdelanostnej  ako  aj
ekonomickej.  V globále  ich  možno  označiť  ako  porovnateľné  s celoslovenským
priemerom až na mieru nezamestnanosti, ktorá je  vďaka priemyselnému rozvoju
v meste hlboko podpriemerná.
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TRANSFORMATION  NEW-ESTABLISHED TOWN FROM ASPECT OF
POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL DIMENSION ON THE

EXAMPLE NOVÁ DUBNICA

Resume
Transformation  of  Nová  Dubnica  is  running  like  that  other  towns  in

Slovakia. In political dimension is above all important harmony with social trends.
For its development was very important a strengthening of town self-government
competencies, which enabled to obtain an independence in decision about its next
development  and  this  weakened  dependence  on  town Dubnica  nad  Váhom. In
economic dimension there are some differencies when we compare it with social
trend. Differencies are mainly in secondary sector increasing in investigated town
in spite of general Slovak trend. Quartery sector had meaning in past times too,
what is the next difference, because quartery sector was one of the most important
town development conditions and it conditioned next orientation of town. In social
dimension there can be observed changes in population structure, age, education as
well as economic structure. In global view these dimensions are comparable with
Slovak  average  except  the  unemployment  rate  which  is  due  to  industrial
development in town very low.

späť na obsah



SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA A OBCHOD S
AGROPOTRAVINÁRSKYMI PRODUKTMI V ROZŠÍRENEJ EÚ

Marián Halás

Abstreact: The agriculture sector was one of the most problematic parts in EU pre-
accession process.  In  the  submitted paper,  we pay attention  to  opportunities  to
introduce reform of Common agricultural policy and agricultural trade in enlarged
EU. Our intention is to outline evolution and current situation in agricultural policy
and agricultural trade observable in relations of pre-accession countries.

Key words: Common Agricultural Policy, Agricultural Trade

Úvod
Máj  2004  priniesol  zásadné  zmeny  v  usporiadaní  európskeho  priestoru.

Členom Európskej únie (EÚ-15) sa stalo 10 nových štátov (E-10), čo je najväčšie
rozšírenie (EÚ-25) v jej histórii. Jednou z pristupujúcich krajín bolo aj Slovensko.
Paradoxne to je práve v období, keď EÚ akoby strácala svoje pôvodné ideály a
stále dôležitejšie sa stávajú mocenské a ekonomické záujmy (dotácie, kompenzácie,
kvóty). Zvyšuje sa jej byrokracia (presúvanie kompetencií zo štátov na anonymnú
nadnárodnú úroveň), stále častejším sa stáva nedodržiavanie pôvodných myšlienok,
resp. neskorších dohôd (Pakt stability, voľný pohyb osôb pre pristupujúce krajiny).
Roky 2002-2004 sú sprevádzané rozdielnymi postojmi krajín EÚ (Francúzsko a
Nemecko vs. Veľká Británia, príp. Španielsko a pristupujúce Poľsko), a to hlavne v
oblasti  obrany  a  zahraničnej  politiky  (vzťah  k USA,  postoj  ku  krajinám  s
diktátorským režimom, postoj k boju proti terorizmu). Naďalej prebieha aj boj o
pozíciu medzi  „veľkými“ a  „malými“ členskými krajinami (hľadanie  mocenskej
rovnováhy vo vnútri EÚ – rozdelenie hlasov podľa zmluvy z Nice z roku 2000 vs.
Giscardov návrh ústavy). Jednou z najproblémovejších oblastí z hľadiska možností
dohody  medzi  členskými  štátmi  je  poľnohospodárstvo  a  spoločná
poľnohospodárska politika.

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Európska  poľnohospodárska  politika  vychádza  zo  zmluvy  o Európskom

hospodárskom spoločenstve z roku 1957. Do platnosti  vstúpila v roku 1962 ako
Spoločná poľnohospodárska politika (Common Agricultural Policy – CAP). Hoci
pôvodným  zámerom  bolo  vytvorenie  zóny  voľného  obchodu  s
poľnohospodárskymi  komoditami  (len  v  rámci  EHS,  s ostatnými  krajinami
regulácia a protekcionizmus), prakticky okamžite sa CAP stala strešnou ideou pre
udeľovanie  subvencií  (Halás,  2003).  Na začiatku boli  poľnohospodári  dotovaní
výlučne prostredníctvom cien, to znamená garantovaním minimálnej ceny produktu
na voľnom trhu (keďže garantované ceny boli vyššie než trhové, rozdiel zaplatil



spotrebiteľ). Postupne prišla dotácia exportu agropotravinárskych produktov, aby
boli konkurencieschopné na svetových trhoch. Zároveň bol vnútorný trh chránený
zavádzaním  protekcionistických  opatrení  voči  potenciálnym  dovozcom  (clo,
dovozná prirážka, kvóty a limity na vybrané komodity).

V  roku  2003  bola  schválená  Fischlerova  reforma  CAP,  ktorá  prináša
niekoľko nových prvkov:

•zavedenie jednorázových subvencií farmárom v EÚ nezávislých od produkcie
(priame subvencie závislé od veľkosti farmy)
•viazanie  subvencie  na  legislatívu  upravujúcu  otázky  životného  prostredia
(potravinová bezpečnosť, zdravie rastlín a zvierat, welfare zvierat, zachovanie
poľnohospodárskej pôdy v dobrom stave)
•financovanie  novej  politiky  rozvoja  vidieka  prostredníctvom  zníženia
priamych subvencií (tzv. modulácia) pre väčšie farmy
•celkové  posilnenie  politiky  rozvoja  vidieka  prostredníctvom  väčšieho
množstva finančných prostriedkov z EÚ

Jednotlivé  prvky reformy vstúpia do platnosti  postupne v rokoch 2004 a
2005.  Vtedy  sa  definitívne  zruší  väzba  medzi  výškou  subvencií  a  objemom
produkcie (okrem obilnín kde bude naďalej na produkciu viazaných 25% dávok).
Hlavným cieľom  tohto  kroku  je  zabránenie  nadprodukcie  agropotravinárskych
produktov (ďalej  budeme používať termín agrokomodity).  Podľa analýz britskej
organizácie  Oxfam  International  však  môže  byť  prínos  k  minimalizovaniu
nespravodlivosti  doterajšieho  systému  minimálny.  Prechod  na  jednotné  priame
subvencie  nezabráni  vyplácaniu  vysokých  dávok  niektorým  najbohatším
vlastníkom pôdy, kým malí farmári budú stále zápasiť s existenčnými problémami.
Výsledkom  priamych  subvencií  môže  byť  zároveň  druhý  (možno  ešte
nebezpečnejší)  extrém  –  pri  snahe  o  eliminovanie  nadprodukcie  a
agropotravinárskych  prebytkov  hrozí  riziko  zníženia  efektivity  produkcie  a
zvyšujúce sa vytváranie závislosti od prideľovaných dávok.

Pre  rok  2004 schválil  Európsky parlament rozpočet,  ktorého výdavky na
poľnohospodárstvo po prvýkrát prekročili hranicu 50 mld. €. Poľnohospodári tak
spotrebujú až  45,3% z  celkového rozpočtu  EÚ, čo predstavuje  2,1% verejných
výdavkov členských štátov a takmer 1% ich HDP (www.europa.eu.int). To sú len
priame prostriedky, bez administratívne náročného zabezpečenia celého procesu.
Navyše výdavky na podporu trhu s rybími produktmi a na niektoré prvky v oblasti
ochrany  zdravia  a  spotrebiteľov  boli  z  poľnohospodárskeho  rozpočtu  vyňaté  a
zahrnuté  do  samostatnej  rozpočtovej  kapitoly.  WTO  dokonca  hovorí,  že  do
poľnohospodárstva EÚ smeruje ročne až 150 mld. €. V tejto čiastke je zahrnutá aj
nepriama podpora – importné clá umelo zvyšujúce ceny. Spotrebitelia tak aj týmto
(nepriamym) spôsobom prispievajú európskym farmárom.

Poľnohospodárstvo a obchod s agrokomoditami pristupujúcich krajín



Z hľadiska úlohy, ktorú poľnohospodárstvo zohráva v ekonomike štátu, sú
pristupujúce  krajiny  pomerne  diverzifikovanou  skupinou.  Z  tohto  pohľadu  (ak
zohľadníme  celkovú  výmeru  poľnohospodárskej  pôdy  aj  pozíciu  primárneho
sektora v hospodárstve krajiny) je najvýznamnejšie Poľsko. V poľnohospodárstve
má zamestnaných 2,7 mil. obyvateľov čo je takmer 40% v porovnaní s EÚ-15. 

V  krajinách  EÚ-15  sa  poľnohospodárska  produkcia  podieľa  na  HDP
priemerne 2,0%, na zamestnanosti 4,3%. U pristupujúcich krajín je tento podiel
3,8% resp. 13,8% (Poľsko 3,9% resp. 18,8%). Pri porovnaní s vybranými krajinami
(Grécko, Portugalsko, Španielsko) pri predchádzajúcom rozšírení tu bola pred ich
vstupom do EÚ situácia v poľnohospodárstve (podiel  na HDP a zamestnanosti)
veľmi podobná.  Výdavky na  potraviny z  celkových výdavkov domácností  sú  u
nových členov (34,3%) v porovnaní s EÚ-15 (17,4%) takmer dvojnásobné. 

Od začiatku transformácie sa obchod s agrokomoditami medzi EÚ-15 a E-10
výrazne  zintenzívnil.  Zatiaľ  čo  export  agrokomodít  z  E-10  do  EÚ-15  sa
zdvojnásobil, export z EÚ-15 do E-10 vzrástol takmer osemnásobne. Zmenil sa aj
charakter  tohto  obchodu.  Export  agrokomodít  z  E-10  do  EÚ-15  sa  zvyšoval
približne rovnomerne vo všetkých kategóriách, export spracovaných produktov z
krajín EÚ-15 do krajín E-10 sa zvýšil oveľa výraznejšie ako export  primárnych
produktov (agrokomodít).

Čo  bude  znamenať  integrácia  pre  poľnohospodárstvo  a  obchod  s
agrokomoditami u nových členov? Východiská deklarované EÚ môžeme zhrnúť do
štyroch bodov:

•odstránenie  obchodných  bariér  medzi  EÚ-15  a  pristupujúcimi  krajinami,
zintenzívnenie obchodných vzťahov
•prostredníctvom CAP zabezpečenie ochrany obchodu, poskytnutie subvencií
vyplývajúcich z tejto politiky
•spoločné  vystupovanie  s  krajinami  EÚ-15  v  rámci  CAP,  prevzatie
multilaterálnych povinností a záväzkov EÚ
•rozšírenie vnútorného trhu – 450 mil. obyvateľov, 18% podiel na svetovom
obchode (25% na svetovom HDP)

Okrem  toho  bude  vzájomný  obchod  liberalizovaný  aj  s  krajinami
Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
a Švajčiarsko. Toto zoskupenie doteraz tvorilo platformu pre účasť troch svojich
členov  (okrem  Švajčiarska,  ktoré  sa  zatiaľ  zmluvne  neangažuje)  na  procese
vytvárania Európskeho ekonomického priestoru (EEA) a spolu s EÚ-15 vytváralo
jednotný trh 18 krajín v oblasti služieb, kapitálov a tovarov. 

Po  rozšírení  EÚ  o desať  nových  členskýh  krajín  sa  výmera
poľnohospodárskej  pôdy  zvýši  približne  o  30%,  avšak  poľnohospodárska
produkcia len o 10-20%. Bez zásadnej reformy by to znamenalo veľké finančné
problémy.  Agrosektor  nových členov  je  po  štyridsiatich  rokoch  socializmu (ak
neberieme do úvahy Cyprus a  Maltu)  technicky zaostalý,  málo  efektívny a  trpí



výraznou  prezamestnanosťou.  Európska  komisia  napriek  tomu  schválila  pre
poľnohospodárov pristupujúcich krajín v prvých troch rokoch priame platby len vo
výške 25-35% úrovne poskytovanej poľnohospodárom EÚ-15. Od roku 2007 sa
ráta s  ich postupným 10%-ným zvyšovaním tak,  aby sa ich plná výška dosiahla
v roku 2013 (Nyersová, 2003). Pomalé zvyšovanie podielu kompenzačných platieb
prinesie objektívne nerovnováhu príležitostí a znevýhodní ich konkurenčnú pozíciu
na  jednotnom  trhu  EÚ.  Argument  Európskej  komisie,  že  vyššie  čerpanie
štrukturálnych  fondov  kandidátskymi  krajinami  môže  vyrovnať  znevýhodnenie
priamych platieb neobstojí, pretože i navrhovaný objem garančnej sekcie na rozvoj
vidieka  EAGGF (Európsky poľnohospodársky zabezpečovací  a  garančný fond),
ktorý  možno  finančne  (nie  smerovaním)  porovnať  s  našimi  systémovými  a
environmentálnymi platbami, nedosiahne našu dovtedajšiu úroveň (Božík, 2002). Z
prostriedkov EAGGF sa podporia projekty na rozvoj vidieka v nových členských
štátoch, ktoré sa postupne zapoja do hlavného toku financovania rozvoja vidieka v
EÚ.

Integrácia  do  EÚ  zároveň  znamená  pre  nových  členov  aj  pohyb
spotrebiteľských cien niektorých agrokomodít.  Najvýraznejšie  sa to prejavilo na
raste cien cukru a ryže (Ďurana, 2004). Vzhľadom na rozdielne ceny cukru v EÚ-
15 a E-10 (v EÚ je cukor až trikrát drahší v porovnaní so svetovými cenami) bola
jeho cena umelo upravená zvýšením stanovenej minimálnej ceny za odber cukrovej
repy. Aktuálne zásoby cukru budú môcť subjekty z pristupujúcich krajín vyvážať
bez nároku na exportné dotácie  mimo EÚ do  roku 2005.  Inak musia byť tieto
zásoby zničené. Ceny ryže vzrástli, lebo krajiny E-10 na spoločnom trhu únie už
nemôžu využívať colne zvýhodnený dovoz ryže z ázijských krajín a budú musieť
uplatňovať vyššie clá. Jej hodnota sa tak dostáva na fixnú cenu ryže z krajín južnej
Európy podporovanú štedrými subvenciami EÚ (zo spoločného európskeho balíka
je  dokonca  dotovaná  aj  ryža  pestovaná  vo  všetkých  francúzskych  kolóniách  v
Latinskej Amerike). Podpora európskych farmárov má preto až tri stupne: priame
subvencie, zaručená minimálna výkupná cena a nepriama podpora prostredníctvom
ciel na dovoz z tretích krajín.  

Prezamestnanosť  (príp.  skrytá  nezamestnanosť)  v  poľnohospodárstve  a
vysoký podiel nezamestnaných vo vidieckych oblastiach pristupujúcich krajín bol
jeden  z  hlavných  dôvodov  obáv  krajín  EÚ-15  pred  zvýšenou  imigráciou
(vyúsťujúcich až do porušenia jedného zo štyroch hlavných princípov EÚ). Z nášho
pohľadu sú však tieto obavy neopodstatnené, pretože rovnaká situácia bola aj pri
integrácii  Grécka,  Portugalska  a  Španielska  a  predpokladané  obavy  sa  ani  v
najmenšom nenaplnili.  Dokonca sa tieto  štáty stali  centrami nových pracovných
migrácií.  Navyše  nekvalifikovaní  pracovníci  nútení  odísť  zo  sektora
poľnohospodárstva majú výrazne obmedzenú možnosť uplatnenia na trhu práce v
EÚ, kde je dopyt hlavne po kvalifikovanom obyvateľstve a obyvateľstve schopnom
zvládnuť (finančné) vstupné náklady spojené s migráciou. To znamená, že vidiecka
(otvorená alebo skrytá) nezamestnanosť síce poskytuje podnet pre migráciu,  ale



faktory  ktoré  ju  vyvolávajú  jej  súčasne  aj  bránia.  Proces  znižovania  podielu
zamestnaných v poľnohospodárstve v krajinách E-10 aj doteraz neustále prebiehal.
Časť  z  nich  postupne  prešla  do  dôchodkového  veku  (vzhľadom  k  vysokému
podielu  pracovníkov  vyšších  vekových  kategórií  v  porovnaní  s  ostatnými
odvetviami  hospodárstva),  väčšina  však  našla  uplatnenie  v  novovzniknutých
pracovných príležitostiach sekundárnej a terciárnej sféry.

Vzťah poľnohospodárskej a obchodnej politiky EÚ k USA
Predmetom  sporu  medzi  EÚ  a  USA  v  oblasti  obchodovania  (vrátane

obchodu s agrokomoditami) sa stala "novela Byrd" schválená americkou stranou v
roku 2000. Clá zavedené USA na príliš lacný dovoz sú vyplácané späť výrobcom v
Amerike ovplyvneným konkurenciou, ktorú americká vláda považuje za neférovú –
ide  o  tzv.  "zeroing"  (nulovanie)  v  prípadoch  antidumpingu  proti  zahraničným
krajinám. Z tohto  dôvodu spísala  Európska  komisia  spolu  so  siedmimi ďalšími
krajinami (Brazília,  Chile,  India,  Japonsko,  Kanada,  Kórea  a  Mexiko)  na pôde
WTO  žiadosť  o  sankcie  voči  USA  a  legálnu  kompenzáciu.  Krajiny  zároveň
požadovali zrušenie legislatívy zabezpečujúcej daňové prázdniny pre amerických
exportérov. Americký kongres v požadovanom termíne (marec 2004) na iniciatívu
nereagoval,  preto  EÚ  vyrukovala  zavedením  vlastných  protekcionistických
opatrení.  Na celé  spektrum tovarov, vrátane poľnohospodárskej  produkcie,  bolo
uvalené úniou zvýšenie ciel o 5%. Toto sa bude zvyšovať každý mesiac o 1%, až
pokiaľ špeciálne clá nedosiahnu maximum17% v marci 2005, čo bude stáť podľa
odhadov americké spoločnosti 600 mil. €. 

Európska aj  svetová poľnohospodárska a obchodná politika sa vyznačuje
stále sa zvyšujúcim paternalizmom a posilňovaním ochranárskych opatrení. Vedie
to  k  utlmovaniu  prirodzeného  konkurenčného  prostredia,  stagnácii  až  poklesu
medzinárodného obchodu a znižovaniu efektivity produkcie. Zároveň to má veľmi
negatívny  dopad  na  krajiny  tretieho  sveta,  možnosť  ich  zapojenia  do
medzinárodného  obchodu  a  tým  je  aj  výrazne  determinovaná  možnosť  ich
vlastného ekonomického rastu a rozvoja.

Záver
Integrácia  nových členov (vrátane  Slovenska)  do  EÚ by mala  teoreticky

priniesť  nové  možnosti  uplatnenia  agrokomodít  na  európskych  trhoch.  V
skutočnosti to však nebude až také jednoduché. Krajiny EÚ-15 bránia možnostiam
korektnej  obchodnej  súťaže  udržiavaním  rôznej  výšky  poľnohospodárskych
subvencií v EÚ-15 a E-10. Navyše sa stále prehlbuje obchodná bariéra medzi EÚ a
tretími krajinami, čo výrazne poškodzuje záujmy agroproducentov aj spotrebiteľov.
Aby znamenal budúci vývoj jednoznačný posun vpred, bude to vyžadovať oveľa
radikálnejšiu  reformu  CAP  (založenej  na  protekcionizme  a  subvenciách  a
ohrozujúcej voľný trh). Ak má byť cieľom férovejší trh s chudobnejšími krajinami,
potom  sa  musia  eliminovať  prekážky  deformujúce  obchod  s  agrokomoditami,



vyplývajúce z CAP, a jej deštruktívny dumping na prebytky potravín na svetových
trhoch.
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výdavky na
potraviny

mil. € % z HDP tis. zam. % % z exp. % z imp. % z celk. výd.
 Belgicko 3 329 1,4 79 1,9 5,5 8,0 17,8
 Dánsko 4 089 2,3 99 3,7 21,4 8,2 18,1
 Fínsko 4 134 3,1 147 6,2 3,4 4,4 18,9
 Francúzsko 36 592 2,6 971 4,2 9,0 5,3 17,9
 Grécko 8 030 6,6 671 17,0 24,1 6,3 21,3
 Holandsko 10 235 2,6 240 3,3 17,1 10,2 15,3
 Írsko 2 952 2,9 130 7,9 10,1 3,0 19,1
 Luxembursko 127 0,6 4 2,2 0,7 2,0 18,2
 Nemecko 22 277 1,1 958 2,6 3,3 5,7 16,0
 Portugalsko 3 768 3,3 614 12,5 9,6 13,7 27,0
 Rakúsko 3 919 1,9 223 6,1 4,1 4,4 15,5
 Španielsko 19 889 3,3 992 6,9 11,0 10,9 18,6
 Švédsko 3 863 1,6 120 2,9 2,5 4,8 18,4
 Taliansko 29 992 2,6 1 095 5,2 5,3 7,2 18,0
 V. Británia 14 001 0,9 424 1,5 5,8 6,3 19,9

spolu 167 197 2,0 6 767 4,3 6,6 6,8 17,4

tab. č. 1  Poľnohospodárstvo krajín EÚ-15

zdroj: Generálne riaditeľstvo komisie EÚ pre poľnohospodárstvo, EUROSTAT

obchod
s agrokomoditami

hrubá poľnhosp. 
produkcia

zamestnanosť
v poľnohospodárstve

Výdavky na
potraviny

mil. € % z HDP tis. zam. % % z exp. % z imp. % z celk. výd.
 Cyprus 329 3,5 14 9,2 38,4 19,0 19,0
 Česko 1 846 3,4 193 7,4 4,4 6,5 26,8
 Estónsko 254 4,7 32 7,4 9,2 14,3 37,5
 Litva 836 6,9 262 19,6 12,9 11,5 46,0
 Lotyšsko 306 4,0 118 13,5 5,7 13,1 44,9
 Maďarsko 1 913 3,9 227 4,8 9,1 3,7 42,1
 Malta 78 2,0 3 1,9 2,2 10,3 28,5
 Poľsko 4 965 3,9 2 698 18,8 8,9 7,4 36,9
 Slovensko 560 4,1 119 6,7 3,8 7,0 31,8
 Slovinsko 847 2,9 81 9,9 4,3 7,0 23,5

spolu 11 934 3,8 3 747 13,8 9,3 9,6 34,3

zdroj: Generálne riaditeľstvo komisie EÚ pre poľnohospodárstvo, EUROSTAT

produkcia v poľnohospodárstve s agrokomoditami

tab. č. 2  Poľnohospodárstvo pristupujúcich krajín E-10
Hrubá poľnhosp. Zamestnanosť Obchod

RNDr. Marián Halás, PhD.
Katedra humánnej geografie a demogeografie PriF UK v Bratislave
halas@fns.uniba.sk
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PRIESTOROVÝ VERZUS NEPRIESTOROVÝ ASPEKT SÍDELNÉHO
SYSTÉMU: TEORETICKO-METODOLOGICKÉ POZNÁMKY

K VYMEDZENIU VIDIEKA

Pavol Hurbánek

Abstract: Under the circumstances of the recent financial inflow to rural areas, the
issue of rural area definition received an increased interest. In this definition, the
two aspects of a settlement system can be distinguished: spatial and non-spatial.
The understanding of the nature and strength of the relationship between these two
aspects is critical for the rural area delineation. The objective of this paper is to
provide a few theoretical and methodological notes on the relationship between the
spatial and non-spatial aspects of a settlement system, and on the (dis)agreement
between the rural area delineations based on spatial and non-spatial criteria.

Keywords: settlement system, rural area definition, rural-urban continuum, spatial,
peripheral

Úvod
V súvislosti s vývojom spoločnosti dochádza k značným zmenám vecného

obsahu pojmu vidiek, ako aj k zmenám v rozsahu územia, na označenie ktorého sa
tento pojem používa. Čím dynamickejší je pritom vývoj spoločnosti a následne tiež
vidieka, tým väčší je záujem o poznanie príčin a zákonitostí tohto vývoja v oblasti
vedy a výskumu a možností jeho regulácie v oblasti plánovacej a riadiacej praxe.
Na Slovensku sa na zväčšení záujmu o vidiek (okrem jeho zvýšenej dynamiky v
postsocialistickej a európsko-integračnej etape vývoja spoločnosti) podieľa i príliv
finančných prostriedkov z Európskej únie (napríklad SAPARD a EAGGF), ktoré
svojím  množstvom  predstavujú  významný  potenciál  pre  riešenie  problémov
vidieka. Jednu z rozhodujúcich úloh v účinnosti využitia týchto prostriedkov však
hrá chápanie (resp. definícia a vymedzenie) vidieka, ktoré predstavuje priestorový
kľúč pre efektívnu alokáciu týchto zdrojov. Ťažisko diskusie o definícii vidieka sa
tak čiastočne posúva zo svojho tradičného miesta v akademických kruhoch smerom
k širšej odbornej vernosti z praxe.

Cieľom  tohto  príspevku  je  uviesť  niekoľko  teoreticko-metodologických
poznámok ku vzťahu priestorového a nepriestorového aspektu sídelného systému v
kontexte  vymedzenia  vidieka,  resp.  k (ne)súladu  medzi  vymedzením vidieka  na
základe priestorových a na základe nepriestorových kritérií a metód.

Aspekty vidieka
Kritériá  a  tiež metódy (v ktorých sú tieto kritériá  použité)  vymedzovania

vidieka  v rurálnej  a sídelnej  geografii  charakterizujúce  jeho  jednotlivé  aspekty



možno rozdeliť na priestorové a nepriestorové, prípadne tiež percepčno-kognitívne
(Hurbánek,  v  tlači).  Priestorové  kritériá  založené  na  chápaní  vidieka  ako
priestorovej  (geometrickej,  morfometrickej)  periférie  sídelného  systému  sú  v
interpretáciách vidieka najčastejšie reprezentované v podobe javov ako napríklad
prevaha foriem extenzívneho využitia zeme, malá hustota osídlenia, izolovanosť a
podobne.  Na  popísanie  týchto  javov  sa  používajú  charakteristiky  početnosti  a
priestorového usporiadania  (napríklad  hustoty,  koncentrácie  alebo  rozptýlenosti,
dostupnosti),  prípadne  tiež  veľkosti  a formy  (tvaru)  entít  rôzneho  druhu
reprezentujúcich sídelný systém (napríklad obyvateľov, pracovných miest, bytov,
domov, zastavaných plôch alebo sídiel). Nepriestorové kritériá zahrňujú rozsiahly
komplex  ekonomických,  sociálnych  a  kultúrnych  kritérií,  resp.  kritérií  funkcie
sídiel  a  ‘vidieckeho  života’,  prípadne  komplex  administratívno-správnych,  resp.
legislatívnych kritérií,  alebo tiež komplex architektonicko-urbanistických kritérií.
Skupinu  percepčno-kognitívnych  kritérií  tvoria  kritériá  predchádzajúcich  dvoch
skupín transformované optikou, resp. percepčno-kognitívnym filtrom obyvateľstva.

Rurálno-urbánne kontinuum
Jednou  z teórií  aplikovateľných  na  vzťah  medzi  priestorovým

a nepriestorovým  aspektom  sídelného  systému  je  koncept  rurálno-urbánneho
kontinua.  Tento  koncept  je  založený  na  predpoklade  existencie  súladu  medzi
týmito  dvoma  aspektami.  Veľkostné  kontinuum sídiel  od  samoty  až  po  mesto
(reprezentujúce priestorový aspekt)  sa podľa neho odráža  v podobnom kontinuu
spôsobe života od typického vidieckeho spoločenstva až po mestskú spoločnosť
(reprezentujúcom nepriestorový aspekt).  Vo svojej  najjednoduchšej  podobe  vidí
tento  koncept  úzky vzťah medzi  počtom a  hustotou  obyvateľov  sídla,  prípadne
vzdialenosťou od mestských centier sociálnej difúzie (priestorovými kritériami) na
jednej  strane  a  typom  spoločnosti  charakterizovaným  určitými  ukazovateľmi
úrovne  mestskosti  spôsobu  života  spoločnosti  (nepriestorovými  kritériami)  na
strane druhej (Johnston et al. 1986).  Vychádzajúc z tohto predpokladu, problém
definície  vidieka  by  spočíval  len  v objektívnom  výbere  primeranej  hraničnej
hodnoty  veľkosti  sídla,  resp.  hustoty  obyvateľov,  od  ktorej  by  všetky  sídla  s
hodnotami smerom nadol boli považované za vidiecke a smerom nahor za mestské.

Kritici  konceptu  rurálno-urbánneho  kontinua  poukazujú  na  prílišné
zjednodušenie vzťahu priestorového a nepriestorového aspektu sídelného systému.
Sociálna zmena totiž môže nastať i pri nezmenenej veľkosti sídla, a to napríklad
šírením inovácií a mestského alebo vidieckeho spôsobu života, či už v súvislosti s
migráciou alebo dochádzkou, alebo bez nich. Absentuje tiež vysvetlenie výnimiek
zo základného predpokladu tohto konceptu, ako sú napríklad existencia vidieckych
spoločenstiev  v mestskom prostredí  a  mestských  spoločností  na  vidieku,  resp.
rôznych prvkov mestskosti a vidieckosti v spoločnosti jedného a toho istého sídla
(Johnston et al. 1986, 2000).
Zložky sídelných javov



Podľa  Bašovského  majú  sídelné  javy  dve  základné  vzájomne  sa
ovplyvňujúce zložky – (1) obyvateľstvo s jeho činnosťou a (2) materiálne formy –
ktoré  sa  vyznačujú  nerovnakou dynamikou,  čo  spôsobuje,  že  menej  dynamická
forma sídiel  a sídelnej  siete zaostáva za prebiehajúcimi  zmenami funkcie sídiel
(Bašovský a Mládek 1989).

Pretože obyvateľstvo s jeho činnosťou (spôsob života spoločnosti, prípadne
funkcie  sídiel)  možno  do  istej  miery  považovať  za  ‘nepriestorovú’  zložku
a materiálne formy (formu sídiel a sídelnej siete) za ‘priestorovú’ zložku, z vyššie
uvedenej charakteristiky týchto zložiek sídelných javov možno pre vzájomný vzťah
priestorovej  a nepriestorovej  zložky  sídelného  systému,  resp.  vidieka  vyvodiť
nasledovné dôsledky (efekty): (1) Zrkadlový efekt spočíva v skutočnosti, že zmeny
prvej zložky vplývajú na zmeny druhej zložky a naopak, a je podstatou existencie
uvedeného vzťahu. (2) Efekt oneskorenia spôsobuje vyššie spomenuté zaostávanie
zmien  druhej  zložky  za  zmenami  prvej  zložky.  (3)  Efekt  zotrvačnosti  odráža
skutočnosť, že zmeny (napríklad prírastky) druhej zložky nielenže s oneskorením
vznikajú, ale pri ďalšej zmene prvej zložky s ešte väčším oneskorením zanikajú. (4)
Pamäťovým efektom možno nazvať extrémny prípad efektu zotrvačnosti, kedy sa
jedná  o  relatívne  (napríklad  z hľadiska  dĺžky ľudského života)  nevratné  zmeny
druhej  zložky  (napríklad  v  dôsledku  ekologickej  katastrofy).  (5)  Kombináciou
všetkých štyroch predchádzajúcich efektov vzniká kompozičný efekt. Jeho podstata
spočíva v tom, že materiálne formy sídelných javov síce odrážajú spôsob života
spoločnosti,  avšak  tento  odraz  je  zloženým odrazom spôsobu  života  viacerých
spoločností,  resp.  viacerých generácií  tej  istej  spoločnosti  žijúcich na tom istom
území  v  rozličných  etapách  predchádzajúceho  historického  vývoja.  Zatiaľ  čo
zrkadlový  efekt  je  základným predpokladom,  na  ktorom je  postavený koncept
rurálno-urbánneho kontinua, ostatné štyri efekty sú viac-menej argumentami proti
tomuto konceptu.

Vidiek ako abstraktná konštrukcia
Podľa niektorých autorov súčasnej  modernej geografie  “sociálne priestory

vidieckosti už nie sú považované za nevyhnutne sa prekrývajúce s geografickými
priestormi vidieckosti“ (Johnston et al. 2000). Z tohto tvrdenia sa zdá, že keďže sa
vidiek vymedzený na základe priestorových (“geografických“) kritérií s vidiekom
vymedzeným na základe nepriestorových (“sociálnych“) kritérií nezhoduje, vidiek
(kompletne, t.j. tak “geograficky“ ako “sociálne“ vidiecka časť sídelného systému)
a mesto  (kompletne  nevidiecka,  t.j.  mestská  časť  sídelného systému)  ako  prvky
objektívnej reality spolu bezozbytku a bez prieniku tvoriace jeden celok neexistujú.
Vyplýva  to  z faktu,  že  tento  názor  pripúšťa  existenciu  priestorov,  ktoré  sú
“sociálne“ vidiecke a súčasne “geograficky“ nevidiecke, ako aj priestorov, ktoré sú
“sociálne“ nevidiecke a súčasne “geograficky“ vidiecke. Týmto je tiež popieraný
koncept  rurálno-urbáneho  kontinua.  Uvedená  nezhoda  “sociálneho“
a “geografického“ spôsobu vymedzenia vidieka nie je teda považovaná za prejav



nedostatku alebo chyby niektorého či oboch týchto spôsobov vymedzenia, ale iba
za dôsledok skutočnosti, že pojem vidiek je len abstraktnou, v objektívnej realite
neexistujúcou konštrukciou, a že každý z týchto spôsobov vymedzenia vidieka len
odráža odlišnosť príslušných dvoch abstraktných konštrukcií, na základe ktorých
bol uskutočnený výber kritérií pre jedno či druhé vymedzenie.

Okrem  abstraktných  konštrukcií,  ktorých  výsledkom  je  vymedzenie
“sociálnych“ priestorov  vidieckosti  a nevidieckosti  a  “geografických“ priestorov
vidieckosti a nevidieckosti, však existuje m ďalších abstraktných konštrukcií (Ai, i
=  1,  2,  ...,  m).  Môžu  to  byť  mentálne  konštrukcie  jednotlivcov  (laikov  či
odborníkov) alebo sociálne, resp.  socio-kultúrne konštrukcie skupín jednotlivcov
(spoločenstiev  či  spoločností).  Jednotlivé  abstraktné  konštrukcie  sú  definované
určitou  intenzitou,  resp.  váhou  zohľadnenia  (vij)  každej  z celkového  takmer
nekonečného počtu n charakteristík (aspektov) sídelného systému (Cj, j = 1, 2, ...,
n),  pričom všetky  hodnoty  každej  charakteristiky  (aspektu)  možno  rozdeliť  do
dvoch disjunktných množín, a to buď do množiny hodnôt indikujúcich vidieckosť
alebo  do množiny  hodnôt  indikujúcich  mestskosť.  Každú  takto  definovanú
abstraktnú konštrukciu možno potom reprezentovať v n-dimenzionálnom priestore
v podobe bodu so súradnicami [vi1,  vi2, ...,  vij, ...,  vin]. Pre bod, ktorý by reprezentoval
ideálnu  abstraktnú  konštrukciu  rovnako  intenzívne  zohľadňujúcu  všetky
charakteristiky (aspekty), by platilo: vi1 = vi2 = ... = vij = ... = vin

Ak by napríklad existovali len tri  aspekty – priestorový, socio-kultúrny a
ekonomický – pozíciu každej abstraktnej konštrukcie (resp. každého vymedzenia
vidieka charakterizovaného výberom určitých kritérií  a  metód  uskutočneným na
základe príslušnej abstraktnej konštrukcie) by bolo možno vyjadriť v podobe bodu
lokalizovanom  v  trojdimenzionálnom  priestore,  resp.  grafe,  prípadne  v
Ossannovom trojuholníku, pričom hodnoty na jednotlivých troch osiach v tomto
grafe by reprezentovali intenzitu (váhu) zohľadnenia každého z troch uvažovaných
aspektov.  Bod,  ktorý  by  reprezentoval  ideálnu  abstraktnú  konštrukciu  rovnako
intenzívne zohľadňujúcu všetky tri aspekty (resp. ideálne vymedzenie vidieka na
nej založené), by v prípade použitia Ossannovho trojuholníka ležal v jeho strede.

Dalo by sa povedať, že takáto ideálna abstraktná konštrukcia pojmu vidiek
rovnako  intenzívne  zohľadňujúca  všetky  aspekty  sídelného  systému  odráža
objektívnu  realitu,  a  teda  vidiek  vymedzený na  základe  tejto  konštrukcie  (ako
aj jeho  doplnok  –  mesto)  je  prvkom objektívnej  reality  a  nie  len  abstraktnou
konštrukciou.  Takto  vymedzený  vidiek  by  bol  významným  argumentom  na
podporu  konceptu  rurálno-urbánneho  kontinua.  Pretože  však  existuje  mnoho
dôvodov,  pre  ktoré  danú  ideálnu  abstraktnú  konštrukciu  nemožno  vytvoriť
(napríklad neschopnosť merania intenzity zohľadnenia jednotlivých aspektov alebo
nesplnenie  vyššie  spomenutej  podmienky  existencie  práve  dvoch  disjunktných
množín), je potrebné hľadať iné alternatívy vymedzenia vidieka v kontexte vzťahu
priestorového a nepriestorového aspektu sídelného systému.



Vymedzenie vidieka ako doplnku k mestu na základe ideálnej abstraktnej
konštrukcie možno považovať za komplexnú (t.j. vymedzujúcu kompletne vidiecku
a kompletne  mestskú  časť  sídelného  systému)  dvojtriednu  (t.j.  deliacu  sídelný
systém bezozbytku a bez  prieniku na dve  časti)  klasifikáciu  sídelného systému.
Reálnejšími alternatívami ku takejto klasifikácii je nekomplexná dvojtriedna alebo
komplexná  troj-  a  viactriedna  klasifikácia.  Napríklad  na  základe  čiastkových
hodnotení  troch  vyššie  uvedených  aspektov  (priestorový,  socio-kultúrny  a
ekonomický)  možno vymedziť  kompletne  vidiecku (vidiecku zo  všetkých troch
aspektov),  prevažne  vidiecku  (vidiecku  z  dvoch  aspektov),  prevažne  mestskú
(vidiecku len z jedného aspektu) a kompletne mestskú (ktorá nie je vidieckou zo
žiadneho  aspektu)  časť  sídelného  systému.  Hoci  takúto  klasifikáciu  možno
považovať za komplexnú, nemožno ju nazvať dvojtriednou, pretože okrem vidieka
a mesta vymedzuje i prechodnú kategóriu, resp. v tomto prípade až dve prechodné
kategórie. V prípade párneho počtu tried možno síce spojením ich prvej a druhej
polovice,  resp.  v  tomto  prípade  prvých  dvoch  a  druhých  dvoch  tried,  danú
klasifikáciu transformovať na dvojtriednu, avšak potom ju už treba považovať za
nekomplexnú. Vo vzťahu ku konceptu rurálno-urbánneho kontinua treba dodať, že
všetky uvedené alternatívy tento koncept popierajú.

Záver
Vzťah  priestorového  aspektu  (reprezentovaného  napríklad  ukazovateľmi

hustoty, koncentrácie alebo rozptýlenosti,  dostupnosti)  a nepriestorového aspektu
(reprezentovaného  napríklad  ekonomickými,  sociálnymi  a kultúrnymi
ukazovateľmi)  sídelného  systému  je  veľmi  zložitý.  Podľa  konceptu  rurálno-
urbánneho  kontinua  medzi  nimi  existuje  súlad,  resp.  silná  závislosť.  Avšak
podobne ako túto  závislosť  mnohé štúdie  potvrdzujú,  výsledky množstva iných
prác ju zasa popierajú. Zatiaľ čo súlad vo vzťahu priestorového a nepriestorového
aspektu  sídelného  systému  uľahčuje  problém  vymedzenia  vidieka,  ktorý  je
v poslednom období stále aktuálnejší najmä v oblasti riadiacej a plánovacej praxe,
nesúlad v uvedenom vzťahu tento problém výrazne komplikuje. Pri ďalšom riešení
tohto  problému  bude  potrebné  si  uvedomiť  mnoho-aspektovosť,  resp.
multidimenzionálnosť  vidieckosti,  a  kritériá  a metódy  vymedzovania  vidieka
účelovo  prispôsobovať  jednotlivým  úlohám  praxe,  pre  ktoré  je  vidiek
vymedzovaný.  Avšak  pretože  existujú  i praktické  úlohy  so  všeobecným
(nadrezortným)  charakterom,  vytvorenie  všeobecnej  definície  vidieka  a teda  i
výskum vzťahu  medzi  jednotlivými  aspektami  vidieckosti  sú  potrebné.  Keďže
multidimenzionálnosť  vidieckosti  je  v  priestore  chápaná  ako  superštruktúra
vidieckosti pozostávajúca z jednotlivých na seba naložených čiastkových štruktúr
vidieckosti (priestorovej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, atď.), úlohou geografie
je  nielen  výskum priestorového aspektu vidieckosti,  resp.  samotnej  priestorovej
štruktúry  vidieckosti,  ale  tiež  analýza  vnútorných  vertikálnych  vzťahov



superštruktúry  vidieckosti,  t.j.  vzťahov  medzi  jej  jednotlivými  čiastkovými
štruktúrami.

Príspevok  bol  vypracovaný  v  rámci  riešenia  Grantu  Univerzity  Komenského č.
UK/173/2004.
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SPATIAL VERSUS NON-SPATIAL ASPECT OF SETTLEMENT SYSTEM:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL NOTES ON RURAL AREA

DELINEATION

Resume
Under  the  circumstances  of  the  post-socialist  and  European-integration

development of the society in Slovakia, as well as of the recent financial inflow
(e.g.  SAPARD  and  EAGGF)  to  rural  areas,  the  issue  of  rural  area  definition
received an increased interest. In this definition, the two aspects of a settlement
system can be distinguished: spatial and non-spatial. According to the concept of
rural-urban continuum, there is an agreement (accord) between these two aspects of
a settlement system, and thus the size continuum of settlements from hamlet to city
is reflected in a similar continuum of ways of life from, at one pole, a true rural
community to,  at  the  other,  a  distinctive  urban  society (Johnston  et  al.  1986).
However, a number of studies show a disagreement in the relationship of the spatial
and non-spatial aspects of settlement system. According to Bašovský, settlement
phenomena have two mutually influencing components –  (1)  population and its
activities  (non-spatial  component) and (2) physical  forms (spatial  component) –
that are characteristic by different levels of dynamics (Bašovský and Mládek 1989).
While the mutual influence is a base for the so called mirror effect, the difference
in dynamics causes the so called delay effect, persistence effect, memory effect and
composition effect. According to some of the latest suggestions, social spaces of



rurality  are  no  longer  seen  necessarily  to  overlap  with  geographical  spaces  of
rurality (Johnston et al. 2000).  The question that arises then is whether the term
‘rural’ is just an abstract construction – mental construction of a person (layman or
specialist) or social or socio-cultural construction of a group of people (community
or society) –  or  more than abstract  construction, i.e.  an element existing in  the
objective reality. Each abstract construction of the term ‘rural’ is characteristic by
different  intensity (weight)  of  consideration of  different  aspects  of  a  settlement
system and can be plotted in the form of a point in an n-dimensional chart (while n
is the number of aspects).  In the case of for example three aspects (e.g. spatial,
socio-cultural  and  economic),  the  Ossann  triangle  can  be  used,  and  the  ideal
abstract construction with equal weight of consideration of all of the three aspects
would be located in the middle of the triangle. The future work on the issue of rural
area  definition  will  require  considering  the  multidimensional  nature  of  rurality.
When possible,  purpose-specific  definition should be  used.  The  contribution of
geography to the creation of a general rural area definition should be not only in the
study of the spatial aspect or the spatial structure of rurality, but also in the study of
the vertical relations in the superstructure of rurality, consisting of several partial
structures (spatial, economic, social, cultural, etc.) stacked on each other.
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PROGRAMY ZLEPŠENÍ OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ ČESKÝCH SÍDLIŠŤ
A HODNOCENÍ JEJICH ÚSPĚŠNOSTI

Eva Kallabová

Abstract: Current state of the physical and social environment in Czech housing
estates requires investments many funds (the estimated debt was 350 milliards CZK
at the beginning of year 2004). The concrete programmes of housing and regional
policy are one of the means using for the regeneration of the housing estates. The
article is focused on the conditions that allow their use and on evaluation of their
efficiency. The categorisation approaches how to improve situation in housing
estates was based on own research. 

Key words: regional policy, housing estates, Czech Republic, regeneration

Úvod
Opravy a modernizace sídlišť ve vlastnictví měst, bytových družstev

nebo  jiných  vlastníků  vyžadují  značné  finanční  prostředky,  které  žádný
subjekt  nemá  v potřebném  množství.  Odhadovaný  dluh  na  panelovém
bytovém  fondu  [www.mmr.cz,  1999]  byl  300 mld. Kč,  zároveň  bylo
konstatováno, že v případě nečinnosti stoupají  odhadované škody ročně o
10 mld. Kč. Dosavadní bilancování v mezích těchto teoretických propočtů
odhaduje  dluh  na  panelovém  bytovém  fondu  k začátku  roku  2004  na
350 mld. Kč.  Požadovaná  potřeba  dotací  ze  strany  vlastníků  značně
převyšuje  uvolňované  prostředky  ze  státního  rozpočtu.  S opravami  a
úpravami sídlišť začali někteří vlastníci, nejčastěji města, už před tím, než
ministerstva  finanční  příspěvky  na  jejich  nápravu  zařadila  do  svých
programů.  Takto  vynaložené  finanční  zdroje  mohou být  v případě  všech
vlastníků  čerpané  v rámci  úvěru,  v případě  obcí  z rozpočtu,  u  družstev
z fondu oprav  nebo z části  výnosu z prodeje  postavených bytů získaných
půdní vestavbou, vyloučena není u fyzických a právnických osob investice
vlastních hotových prostředků.

Vývoj a hodnocení nástrojů státní intervence určené sídlištím
Už před rokem 1989 se mluvilo o „humanizaci“ sídlišť, která se ale

většinou (pokud vůbec) omezila jen na výsadbu zeleně a často nedostatek
její průběžné údržby vede k opětovnému znehodnocení. V polovině 90. let
se  začaly  používat  termíny  „regenerace  a  revitalizace“  [Kašpárková,
2000].  Tehdejší  Ministerstvo průmyslu a  obchodu založilo  finanční fond,
ze kterého mohli majitelé panelových domů čerpat příspěvek na zateplení
domů. Během deseti let získal pojem regenerace širší význam rehabilitace
zejména  vnějšího  obytného  prostředí  sídlišť.  Kromě  toho  se  s obtížemi



postupně  podařilo  do  koncepce  bytové  politiky  prosadit  následující
programy, které mají pomoci českým sídlištím:

• Program  poskytování  finanční  podpory (všem  typům  vlastníků)  na
havarijní  opravy a  vady5 bytového  fondu  postaveného  panelovou
technologií. Funguje od roku 1996, od roku 1998 je garantem MMR, před
tím to bylo Ministerstvo financí.  Program využívá mechanismu přímých
nevratných  účelových  dotací  ve  výši  maximálně  40 %  rozpočtových
nákladů na havarijní  opravy, s maximálním limitem 45 000 Kč na jeden
byt.  Vzhledem  ke  zmenšování  objemu  jeho  finančních  prostředků  ze
státního rozpočtu každoročně dochází ke zpřísňování kriterií pro přidělení
dotace. Do roku 2000 bylo možno s pomocí těchto finančních prostředků
provádět i některé investiční činnosti.

V hodnoceních úspěšnosti a efektivnosti tohoto programu bývá uváděno 8 %
(90 937) opravených bytů (1998 – 2003),  resp.  10 % (1996  – 2003)  [Klíma in
Zdařilová,  ed.,  2004].  Jednoduchá  matematika  ukáže,  že  jedné  podle  MMR
„opravené“ bytové jednotce se průměrně dostalo příspěvku 17 500 Kč, proto by
bylo vhodnější výsledky tohoto počínání označit za příspěvek na stabilizaci jejich
stavu. Tempo oprav, pokud by byly prováděny pouze za pomocí tohoto programu,
by celorepublikově dosáhlo časově neúnosného horizontu. 

Tab. č. 1: Vybrané charakteristiky Programu poskytování finanční podpory na
havarijní opravy bytového fondu postaveného panelovou technologií v letech 2000
- 2004

Rok 2000 2001 2002 2003 2004
finančních prostředků k dispozici
(mil. Kč)

533 220 270 286,6 220

finančních prostředků požadovaných
(mil. Kč)

877 647 515 394 nezjištěno, uzávěrka
podání žádostí 31.1.2004

Počet podaných žádostí 841 416 309 290 dtto
Počet žádostí, kterým bylo
vyhověno

520 129 155 220 dtto

Pramen: MMR

Regionální  rozložení  státních  financí  přidělených  na  havarijní  opravy
odpovídá diverzifikaci panelových domů na území ČR (nejvíce Moravskoslezský
kraj,  Ústecký,  hlavní  město  Praha,  nejméně  jich  připadá  na Plzeňský  a
Královehradecký kraj).  Upřednostňovány jsou žádosti,  kdy vlastník jen  pasivně
nečeká  na  přidělení  dotace  a  už  opravu  vlastními  prostředky zahájil.  Obvyklé
kličky tzv. pasivních žadatelů [Klíma in Zdařilová, ed., 2004] spočívají v tom, že
v případě  „dotačního“  neúspěchu  přestávají  být  závady na  panelových  domech

5  Opravy nebo zabezpečovací práce podle § 86, 87 nebo 94 zákona č. 50/1976
Sb., stavební zákon v platném znění a rozhodnutí stavebního úřadu o havarijním
stavu.



„havarijní“ a nařízení stavebního úřadu je změněno. Další rok se situace opakuje.
Tento  typ  žádostí  přichází  na  MMR  nejčastěji  s Jihomoravského  a
Moravskoslezského kraje.

• Program  Regenerace  sídlišť –  byl  nastartován  v roce  2001,  garantuje  jej
MMR6 a  jeho  cílem je  přeměna panelových sídlišť ve víceúčelové  celky a
všestranné  zlepšení  obytného prostředí.  Žádat  o  nevratnou  účelovou dotaci
může  vlastník  s nejméně  150bytovým  panelovým  sídlištěm,  schváleným
územním plánem obce a programem regenerace sídliště (regulačním plánem).
Dotační  příspěvek  může dosáhnout  až  70 % rozpočtových nákladů  (včetně
investičních prací), od roku 2004 pak nejvíce 6 mil. na jednu akci. Podmínkou
podání  žádosti  je  mj.  i  zajištění  aktivní  účasti  obyvatel  (osvěta,  anketa,
zapracování  jejích  výsledků)  a  všech  místně  dotčených  fyzických  a
právnických osob. Vzhledem k ekonomické situaci státu dochází k výraznému
krácení poměrné výše dotace až na 35 % z celkových rozpočtových nákladů
(aby se uspokojilo  více žadatelů),  už za těchto  podmínek některá města od
realizace upouštějí. 

Tab. č. 2 Vybrané charakteristiky dosavadních aktivit programu Regenerace
panelových sídlišť

rok 2001 2002 2003 2004
finančních prostředků k dispozici
(mil. Kč)

150 80 nebyl
vyhlášen

100

počet podaných projektů 35 70 dtto nezjištěno, uzávěrka podání
žádostí 31.3.2004

počet  projektů,  kterým  bylo
vyhověno

14 18 dtto dtto

Pramen: MMR

Hodnocení programu Regenerace vyznívá velmi pozitivně, dostavil se i jeho
stimulační efekt. V sídlištích, kde bylo zlepšeno vnější obytné prostředí, je patrný
jasný  nástup  zájmu  obyvatel  a  všech  vlastníků  o  opravu  panelových  domů,  o
čerpání výhod programu PANEL apod. Jiné výzkumy [Klíma in Zdařilová,  ed.,
2004] udávají přínos programu ve zvýšení zájmu o bydlení v sídlištích.

Komplexnost  řešení  programu Regenerace  je  nutno  vidět  nejen  v opravě
bytových domů a maximálně volných sídlištních ploch „nikoho“, ale i jako úpravu
všech  sídlištních  objektů  a  budov  –  škol,  nákupních  středisek,  trafostanic,
výměníkových stanic, parkovacích ploch, garážových stání atd.

• Dlouhodobý program podpory oprav bytových domů postavených panelovou
technologií (známý jako program PANEL) –  gestoruje  Státní  fond rozvoje

6 Pravidla stanovuje nařízení vlády č. 494/2000 Sb.



bydlení7 (SFRB). Funguje na bázi úvěrové finanční politiky a  jde o použití
prostředků SFRB ke krytí části úroků z dlouhodobých úvěrů na modernizaci,
opravy  a  společných  prostor  panelových  domů a  bytů.  Hlavním záměrem
účastníků v programu musí být prodloužení (nejen návrat do původního stavu)
životnosti stávajících objektů o nejméně 30 let, snížení energetické náročnosti
a zvýšení standardu bydlení. Finanční podpora (úroková dotace) spočívala ve
snížení úroku z úvěrů o 3 % body (na dobu až 15 let), v hospodářsky slabých
regionech8 až o 5 % bodů, novelizace tohoto vládního nařízení v roce 2004 již
se zvýhodněním některých regionů nepočítá (a příspěvek ke splátkám úroků
z úvěrů má být 4 % body). V rámci programu jsou poskytovány i podpory ve
formě cenově zvýhodněných záruk za úvěry až do výše 70 % jistiny úvěru,
realizátor je Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

V prvním roce svého fungování (2002) podpořil program 75 úvěrů ve výši
1,158 mld. Kč, resp. v druhém 115 a 1,6 mld. Kč. Nejčastěji čerpají úvěry bytová
družstva,  co  do  objemu prostředků pak obce,  nejméně společenství  vlastníků a
akciové společnosti [Klíma in Zdařilová, ed., 2004]. Největší potíže při získávání
úvěrů  mají  malá  bytová  družstva  vzešlá  z privatizace  a  společenství  vlastníků
(požadavek  100%  souhlasu),  která  nemají  finanční  historii  a  nejsou  schopna
prokázat  efektivitu  svého  hospodaření.  Regionální  rozložení  čerpání  tohoto
programu vyznívá pozitivně pro  Moravskoslezský kraj  (Město Havířov,  Bytové
družstvo  Orlová,  OKD,  a.s.),  do  kterého  proudí  nadpoloviční  část  objemu
úrokových dotací.  Ostatní  regiony  využívají  programu  v podstatně  menší  míře.
Celkový počet doposud podpořených bytových jednotek je cca 18 000.

Za  dva  roky  fungování  programu  [Klíma  in  Zdařilová,  ed.,  2004,
www.cmzrb.cz] poskytla ČMRZB 140 záruk v celkovém objemu 846,2 mil. Kč a
se  161  žadateli  byly  uzavřeny smlouvy na  poskytnutí  dotací  na  úhradu  úroků
v celkové výši 615,8 mil. Kč.

• Nízkoúročené  úvěry  obcím  do  finančních  fondů9 -  gestoruje  Státní  fond
rozvoje  bydlení  (do  roku 2000  byl  v kapitole  MMR pod  názvem Program
poskytování  státních  půjček  na  opravy,  modernizaci  a  rozšíření  bytového
fondu). Je  to jediný státní nástroj  na opravu a modernizaci bytového fondu
postaveného klasickou cihlovou technologií (např. Praha – Horní Měcholupy).

Program je zacílen na poskytování nízkoúročených úvěrů obcím do jimi
zřízených peněžních fondů. Úvěry mají splatnost 10 let, úročeny jsou 3 % p.a. a
minimálně pětinu získaného úvěru musí obec poskytnout soukromým

7  č. 299/2001 Sb., přístup k podpoře limituje řada opatření a podmínek, které
mají zvýšit možnost kontroly státu nad efektivním vynakládáním prostředků.

8  uvedené  v příloze  č.  3  nařízení  vlády  č.  299/2001 Sb.,  v úpravě  nařízení  č.
398/2002 Sb. (povodněmi postižený panelový bytový fond).

9 nařízení vlády č. 396/2001 Sb.



vlastníkům. Zřízení takového samostatného fondu usnadňuje financování
(snižuje závislost na obecním rozpočtu).

Závěr
V České republice žije v sídlištích (převážně panelových) třetina

obyvatel státu, stejně velký je jejich podíl na bytovém fondu. Jejich životní
prostředí (v nejširším slova smyslu se vyznačuje mnoha deformacemi a
nedostatky, jejichž pozvolná náprava navázala na ukončení jejich výstavby v 1.
pol. 90. let minulého století. V přístupech k opravám, modernizaci a regeneraci
sídlišť lze rozlišit následující typy chování vlastníků jejich domů:
A. nevyužívání podpůrných státních prostředků
- investice  vlastních  finančních  prostředků  (městských,  družstevních,

individuálních),  víceméně  nekomplexně  a  náhodně  většinou  směřuje  na
jejich dílčí dovybavení. Dosavadní zkušenosti prokazují, že vlastní finanční
zdroje  nestačí  pokrýt  celkové  náklady  na  opravy  a  investor  musí
k financování zbývající části opravy získat bankovní úvěr.

B. provádění oprav a modernizace podpořené úspěšným žádáním a využíváním
programů a dotačních titulů
- trvale  a  každoroční  provádění  větších  oprav,  podle  velikosti  bytových

družstev se jedná o 3 – 10 panelových domů ročně, u městských bytů závisí
na stanovení priorit při dělení městských rozpočtových financí,

- několikaleté  střádání  finančních prostředků tak,  aby pak během jednoho
roku byl komplexně zmodernizován co největší počet  bytů (opravy 1200
bytů bytového družstva Svitavy v roce 2003),

- osvěta  (investice  versus  úspora)  a  přesvědčení  nájemníků  o  nutnosti
finanční participace  na procesu zvelebování  jejich  bydlení  a  dobrovolný
souhlas  s navýšením  nájmů  na  dlouhodobé  zálohy  na  opravy  (bytové
družstvo Orlová),

- zpracování  komplexně  pojatého  závazného  regulačního  plánu  oprav  a
regenerace  sídliště,  rozfázování  jeho  řešení  na  etapy  a  jejich  postupná
realizace (Praha – Letňany, Praha – Jižní Město, Havířov – Šumbark)

- kombinace všech výše uvedených přístupů.

Úspěšné  řešení  problémů  a  nedostatků  sídlištního  prostředí  spatřuji  v
důsledné systematické péči o odstranění jejich technických problémů, správném
nastavení  regulačních  usměrnění  a  institucionálních  podmínek;  to  vše  za
současného  nezanedbání  reakcí  na  sociální  a  ekonomické  procesy  probíhající
v celé společnosti.
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Obr. č. 1 Lokalizace přidělených dotací na Regeneraci panelových sídlišť a podíl tohoto
příspěvku na celkovém rozpočtu plánované akce v letech 2001 a 2002
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THE PROGRAMMES FOR IMPROVEMENT OF LIVING
ENVIRONMENT IN CZECH HOUSING ESTATES AND EVALUATION

OF THEIR EFFICIENCY

Resume
A third of inhabitants live in the housing estates (especially prefabbed) in the

Czech Republic.  One third of Czech flats are  in housing estates as well.  Many
distortions  and  imperfections  influenced  the  living  environment  of  the  housing
estates. Their improvement was started after end of building in the first half of the
90th of  20th  century.  It  is  possible  to  differentiate  the  following categories  of
housing  estates  owners’  behaviour  based  on  the  approaches  to  reconstruction,
modernisation and regeneration of the housing estates:  
A. no use of support state funds 

 investments  of  the  own  finances  (accidental  and  non-compex
reconstruction and modifications). These finances are not high enough to
cover the total expenses for reconstruction and investor has to obtain a
loan from a bank.

B. reconstruction and modernisation supported by using funds from programmes
and subsidies 

 permanent  and  annual  realisation  of  the  small  reconstruction  (3  –10
houses annually), 

 saving  the  financial  sources  during  a  few years  period  and  then  the
complex  modernisation  the  highest  number  of  flats  (reconstruction  of
1200 flats of housing association Svitavy in year 2003),

 voluntary approval with increasing of the rents as long-term advances for
reconstruction 

 creation  of  the  regulative  plan  of  housing  estates  regeneration  and
modifications, creation of the timetable and realisation of its steps. 

 combination of the above-mentioned approaches

Table  N.  1  Selected  characteristics  of  Program for  Financial  Support  of  Crash
Situation built prefabbed technology in the period 2000 – 2004

Table N. 2 Selected characteristics of activities of Program for Regeneration of
Housing Estates 

Fig. N. 1 Lokalization of assigned subsidies on regeneration of housing estates and
share of this contribution from the total budget of the planned activities in period
2001 and 2002
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PARADIGMA AKO SVETONÁZOR VEDY A PARADIGMATICKÝ
VÝVOJ 

Karol Kasala 

Abstract: The  article  deals  with  some  theoretical  ideas  concerning  the  term
paradigm in  the  connection  with  the  social  development,  development  of  the
knowledge as well as development of the philosophy and science(s). Paradigm is
understood as the discipline´s worldview, prevailing in the research community.
The article is concluded with short application of paradigm considerations on the
development of the regional geography.

Key words: paradigm, development of the paradigm

Úvod 
Regionálna geografia, ako aj  ostatné vedné disciplíny, zaznamenáva v 20.

storočí  a najmä  v posledných  desaťročiach  búrlivý  vývoj.  Po  dlhom vývoji  do
prelomu  19.  a 20.  storočia  resp.  do  polovice  20.  storočia,  ktoré  bolo
charakteristické  postupným  rastom  –  rastom  kvantitatívnym,  rastom  významu,
inštitucionalizáciou vedného odboru,  upevňovaním jeho charakteristických čŕt –
dochádza  v posledných  desaťročiach  k urýchľovaniu  zmien  a kvalitatívnym  –
systémovým  zmenám  v geografii  i v  regionálnej  geografii.  Príčiny  sú  rôzne
a súvisia s vývojom spoločnosti, zmenami v jej  jednotlivých súčastiach, zmenami
v sociálnom vedomí  –  „svetonázore  spoločnosti“,  vo  filozofii,  poznaní,  ako  aj
s urýchľovaním zmien a kríz v najrozličnejších oblastiach života spoločnosti.

Predkladaný príspevok sa zameriava na hodnotenie týchto vplyvov na vývoj
vednej disciplíny. Príspevok sa zameriava na zhodnotenie paradigmatického vývoja
vednej  disciplíny  a jeho  faktorov.  Základným  cieľom  je  teda  zodpovedanie
nasledujúcich otázok: 1. Ako vzniká nová paradigma? Čo predchádza jej vzniku?
2. Aké sú faktory nástupu novej paradigmy? 3. Aký je priebeh vývoja paradigmy?
4. Aké sú príčiny ústupu – „odumierania“ paradigmy? 

Paradigma – koncepcia Thomasa Kuhna
Z  prístupov  je  najznámejšia  koncepcia  vedeckých  revolúcií  amerického

teoretika  vedeckého  poznania  Thomasa  Kuhna.  Cyklický  charakter  vývoja
poznania zjednocuje pojem paradigma, ktorú chápe Kuhn ako "ucelený súhrn vier,
hodnôt,  techník atď.,  zdieľaných členmi danej  spoločnosti"  (viď Harvey, Holly,
1981,  str.  11-12).  Paradigma je  teda  istým "svetonázorom" vedy,  náhľadom na
objekt štúdia, dohodou vnímania objektu štúdia, techník a metód štúdia. Paradigma
veľmi silne ovplyvňuje výber objektu štúdia (na čo sa bádatelia "môžu" a "nesmú"
zamerať), spôsob prístupu k nemu, prostriedky a metódy práce s objektom štúdia a
pod.



M. Mastermann (Harvey, Holly, 1981, str. 12) rozlišuje tri typy paradigiem:
• metaparadigma - globálny "svetonázor" vedy ("Weltanschauung"), je najširšou

oblasťou zhody v danej vednej disciplíne, definuje podoblasti výskumu; podľa
G. Ritzera (Harvey, Holly, 1981, str. 12) zabezpečuje tri základné funkcie: 1.
definuje, čo je a čo nie je objektom štúdia danej vedeckej komunity; 2. ukazuje
vedcovi,  kde  hľadať  (a  kde  nehľadať)  možné  objekty  štúdia;  3.  ukazuje
vedcovi, aký objav môže očakávať pri ich hľadaní a skúmaní; 

• sociologická paradigma - je  založená na konkrétnom vedeckom poznaní; je
univerzálne akceptovaným vedeckým poznaním;

• konštrukčná paradigma - najužšie chápanie paradigmy, môžu ňou byť rôzne
učebnice, inštrumenty, klasické práce.

Publikácia Thomasa Kuhna Štruktúra vedeckých revolúcií (Kuhn, 1970, v
slovenskom preklade Kuhn, 1980) je  iba jednou z mnohých prác,  snažiacich sa
hľadať zákonitosti v procese vývoja vedeckého poznania, je však najvplyvnejšou
z nich.  Vývoj  poznávania  je  ovplyvňovaný zmenami  paradigiem,  ktoré  súvisia
s vedeckými  revolúciami  a s jednotlivými  štádiami  vedy.  Ako  tvrdí  Kuhn,
„normálna veda je založená na predpoklade, že vedecká komunita pozná, aký je
svet“  a ku  koncu  svojho  štádia  „normálna  veda  často  potláča  fundamentálne
inovácie,  pretože  vyvracajú  jej  základné  predpoklady“  (Kuhn,  1970,  s.  5).
Normálna  veda  je  založená  na  vedeckých  úspechoch,  ktoré  priťahujú
nasledovateľov  z vedeckej  obce  a ktoré  Kuhn  nazýva  paradigmami.  Proces
vytvárania  paradigiem  a vývoja  vedeckých  revolúcií  je  charakteristický
postupnosťou od zhromažďovania „púhych faktov“ cez (ako výsledok konkurencie
tzv.  preparadigmatických  škôl)  objavenie  sa  jednej  paradigmy,  ktorá  postupne
skupinu svojich zástancov vyprofiluje  na vedeckú disciplínu. Paradigma ponúka
úspech  pri  riešení  problémov  v danej  vednej  disciplíne,  po  čase  však  prestáva
uspokojujúco  riešiť  problémy a tradíciu  vedeckej  praxe  narúša  anomália,  ktorá
podmieňuje  invenciu nových  teórií.  Akumuláciu  poznania  postupne  sprevádza
akumulácia anomálií;  neúspech paradigmy je  vnímaný vedeckou komunitou ako
kríza.  Nespokojnosť krízy vyúsťuje do revolúcie,  vedúcej  k vedeckému pokroku
a stará paradigma je postupne nahrádzaná novou.

Vznik, vývoj a zánik paradigmy
Nástup  novej  paradigmy  je  teda  podmienený  neúspechmi,  anomáliami

a krízami  resp.  prechodnými  obdobiami  a kvalitatívnymi  zmenami,  ktoré  sa
netýkajú iba samotnej vednej disciplíny, ale aj iných vied, filozofie a poznania ako
celku  a zmien  vo  vývoji  celej  spoločnosti.  Paradigmatické  striedanie  je  teda
dôsledkom aj  neschopnosti  starej  paradigmy riešiť problémy súčasného sveta a
nastupujúcej  spoločnosti,  čo  sa  vyostruje  najmä  počas  období  prudkých
kvalitatívnych zmien, logicky sprevádzaných  hlbokými krízami.



Tak  aj  súčasné  obdobie  je  obdobím systémových zmien spoločnosti.  70.
roky  20.  storočia  znamenajú  obdobie  hlbokých  kríz  svetovej  ekonomiky,
politických  systémov  a zostrovanie  ekologických  kríz.  Kríza  morálky  a hodnôt,
identity,  šok  z budúcnosti,  odcudzenie  a na  seba  zameraný  individualizmus,
kultúrna  kríza,  konzumizmus  ako  aj  sociálne  krízy  (menšiny,  prehlbovanie
sociálnych  rozdielov,  frustrácie  z nenaplnených  očakávaní)  predznamenávajú
nástup  postmoderného  obdobia  v kultúre,  informačnej  revolúcie  v ekonomike
a postindustriálnej  spoločnosti  v civilizačnom zmysle.  Na  paradigmatický  vývoj
vied  (najmä  sociálnych),  ako  aj  geografie  a regionálnej  geografie  má  vplyv  aj
meniaci sa význam jednotlivých zložiek resp subsystémov (ekonomický, politický,
kultúrny,  sociálny)  v súvislosti  s vývojom  spoločnosti.  Kvalitatívne  odlišný
charakter  paradigmatického  vývoja  v druhej  polovici  20.  storočia  súvisí
s posilnením významu univerzít a kvantitatívnym nárastom vedeckých pracovníkov
– v našom prípade geografov. Tým sa aj charakter paradigmatického vývoja mení –
zmeny v minulosti indukované skôr jednotlivcami sú v súčasnosti dielom vedeckej
komunity a nespokojnosti početnej mladej generácie. 

Prevládajúca paradigma je  charakteristická myšlienkovou výnimočnosťou,
spája  sa  s vplyvnými  ideami.  Na  to,  aby  sme  mohli  hovoriť  o paradigme,
prevládajúcej v danom období, musí spĺňať určité kritériá, pričom nemusia platiť
všetky, ani väčšina, skôr sa zdá, že v každom období sa ich význam individuálne
mení v súvislosti s konkrétnymi podmienkami obdobia, sociálnej situácie a situácie
vednej disciplíny:
• dostatočný  vplyv,  podopretie  autoritami,  školami,  učebnými  textami,

inštitucionálna podpora, dominancia vplyvu;
• originálne a jednotné filozofické východisko, všeobecný svetonázor disciplíny,

jej „ideológia“;
• teoretická a metodologická jednota a ujasnenosť, vlastné metódy a prostriedky

výskumu, originálny spôsob explanácie;
• zhoda v názore na objekt štúdia disciplíny – čo je a čo nie objektom, aké sú

ciele výskumu, výskumné témy a oblasti výskumu a ktoré nimi nie sú;
• aká  je  zhoda  obsahovej  náplne  výskumov  s vývojom  spoločnosti  a jej

požiadaviek;
• zhoda v jazyku, konceptoch, štýle,  interpretácii,  vo formalizácii a abstrakcii,

spôsobe a rozsahu generalizácie, detailnosti pohľadu...;
• zhoda  v chápaní  hlavných  kategórií  –  región,  miesto,  krajina,  priestor,

vzdialenosť, čas, človek, príroda, spoločnosť...

Priebeh  vývoja  paradigmy  má  vlnový  a  cyklický  charakter  s tvarom
logistickej  krivky,  pripomínajúci  priebeh  Kondratievových  dlhých  vĺn
ekonomického  vývoja  a produkčných  cyklov  alebo  difúziu  inovácie,
s nasledujúcimi fázami vývoja:



1. etablovanie novej paradigmy; 
2. jej rozširovanie (rast, difúzia);
3. upevnenie pozície, inštitucionalizácia, hegemónia;
4. „odumieranie“, pokles vplyvu paradigmy.
Existuje mnoho rôznych dôvodov ústupu paradigmy z jej dominantnej pozície, jej
„odumierania“:
• neschopnosť explanácie a riešenia problémov disciplíny, poznania spoločnosti;
• vnútorné príčiny – skostnatenosť, „paradigmatická arogancia“, inštitucionálne

obmedzenia,  rigidita  a nepružnosť,  autoritatívnosť,  rutinizácia,
opotrebovanosť,  „kultúrny  úpadok“,  vnútorná  „nevyváženosť“  paradigmy,
paradigma  prestáva  byť  prínosom  z hľadiska  základných  cieľov  poznania
a vedy – angažovanosť, pravda, spravodlivosť, emancipácia, pokrok...;

• vývoj sociálnej, civilizačnej reality, reality poznania, danej vednej disciplíny;
• výzva novej rodiacej sa paradigmy, ktorá môže súvisieť aj s inými faktormi –

výrazným  rastom  nespokojnej  generácie,  podopreným  aj  inštitucionálne,
medziodborovo či medziregionálne alebo medzinárodne.

Záver
Paradigmatický vývoj regionálnej geografie v 20. storočí je charakteristický

niekoľkými výrazne odlišnými obdobiami dominancie paradigmy:
Obdobie  začiatku  storočia  je  poznamenané výraznými ideovými vplyvmi

Paula  Vidala  da  la  Blache  (possibilizmus  ako  odmietnutie  environmentálneho
determinizmu,  genres  de  vie....)  a Alfreda  Hettnera  (novokantovstvo  a  das
länderkundliche  Schema),  na  ktorých  v USA  nadväzujú  C.  O.  Sauer  a R.
Hartshorne  a na  Slovensku  J.  Hromádka.  Idiograficko-nomotetická  veda
(obviňovaná z iba popisnosti) s výrazným vplyvom osobností a dominantných škôl
v málo početnej geografickej obci,  chápanie geografie ako jednotnej komplexnej
vedy s nevyhnutným terénnym výskumom boli typickými pre jednotlivé obdobia
a národné školy.

Revolučný nástup kvantitatívnej paradigmy – priestorovej organizácie –
začala  diskusia  Hartshorne-Schaeffer  a Bungeho  Teoretická  geografia.
Nomotetický  charakter  pozitivistickej  vedy,  hľadajúcej  zákonitosti  a  kauzálnu
explanáciu,  štatistické  a  analytické  metódy,  matematizácia  a geometrizácia  si
postupne získavali  rastúce rady priaznivcov až  sa  stali  dominantným prístupom
s veľmi silným vplyvom aj v regionálnej geografii, unikátny región však vystriedal
záujem o typizáciu a klasifikáciu.

Kvantitatívna  geografia  pracovala  s koncepciou  človeka  homo
oeconomicus, racionálne uvažujúceho a so spriemerovaným správaním. To – spolu
s klesajúcimi  možnosťami  kvantitatívnej  paradigmy  riešiť  problémy  sveta
v dramatickom období  prelomu 60.  a 70.  rokov 20. storočia – umožnilo nástup
behaviorálnej geografie (zameranej nielen na správanie, ale aj prežívanie človeka),
radikálnej  geografie  (riešenie  sociálnej  spravodlivosti),  humanistickej  geografie



a neskôr postmodernej či feministickej geografie. V regionálnej geografii radikálne
a sociálnovedné  prístupy  vytvárajú  prúd  novej  (transformovanej)  regionálnej
geografie.  Obdobie  posledných  30  rokov  je  teda  štádiom viacerých  „paralelne
existujúcich“ paradigiem.
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PARADIGM AS A SCIENCE WORLDVIEW AND PARADIGMATIC
DEVELOPMENT

Resume
Thomas Kuhn defined paradigm as „entire constellation of beliefs, values,

techniques, and so on shared by the members of a given community“. Paradigmatic
successions are  connected  with societal  changes as  well  as  many given factors
inevitable  for  the  prevailing  paradigm.  There  are  four  stages  in  the  „life“  of
dominant  paradigm  and  many  different  factors  of  its  „death“.  The  article  is
concluded with a short view on the regional-geographical paradigm (first half of the
20th century), quantitative paradigm and contemporary search for a new paradigm
stage. 

Karol Kasala
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PRIF UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava.
Kasala@fns.uniba.sk 

Príspevok vznikol v rámci projektu 1/0032/03 VEGA

späť na obsah



ŠPECIFICKÉ POSTUPY ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA OD ROKU 1990 NA
PRÍKLADE MIEST SR

Michal Kožuch

Abstract : The process of new land use plans creation was prolonged and in certain
case stopped or even totally cancelled, since 1990. The cities having their land use
plan elaborated at the end of the era of the preceding regime usually opted for a
variant of amending the plan.

Keywords: land use planning, town, transformation period, planning documents

Úvod
Súčasťou transformačných procesov v SR od roku 1990 je aj prispôsobenie

starej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) novým spoločensko-hospodárskym
podmienkam a potrebám miest. Cieľom článku je poukázať na špecifické postupy
územného plánovania na úrovni miest SR. Ako sa s novou situáciou v územnom
plánovaní vyrovnali  mestá ?  Príspevok nadväzuje  na sériu  článkov venovaných
pasportizácii  územných  plánov miest  (SLAVÍK,  KOŽUCH,  2002  a  KOŽUCH,
2002),  spracovateľom územných plánov (KOŽUCH (2003)  a  analýze  obsahu a
tvorby nových územných plánov SLAVÍK, KOŽUCH, v tlači). Takto orientovaný
výskum je  súčasťou  Grantového  projektu  VEGA  1/0116/03  Územné  plány  a
plánovanie miest SR v transformačnej etape.

Situácia v územnom plánovaní od roku 1990
Koncom 80-tych rokov 20.storočia bol v SR rozbehnutý proces obstarávania

územných plánov (ÚPN). Nakoľko v roku 1989 prišlo k z výrazným politickým a
spoločenským zmenám, odrazilo sa to aj v samotnom prístupe k plánovaniu miest.
Nastala  všeobecná  averzia  k  plánovaniu  (SLAVÍK,  1999)  a  rozpracovaným
dokumentom. Nastalo prehodnotenie dovtedy schválených, alebo rozpracovaných
plánov. Celý proces tvorby dokumentu sa predĺžil  a v niektorých prípadoch bol
zastavený, až úplne zrušený. Postup pri  hodnotení  schválenej  ÚPD vychádzal  z
metodických  pokynov  vydaných  Slovenskou  komisiou  pre  životné  prostredie
v roku 1992. Na posúdenie boli použité kritériá: vymedzenie územia pre riešenie,
vstup z dokumentácie vyššieho stupňa, ekologické, socio-demografické, funkčnej
organizácie  územia,  technickej  obsluhy  sídla  a  kultúrno-historické.  Výsledkom
bolo  roztriedenie  ÚPD  podľa  miery  ďalšej  využiteľnosti  na:  vyhovujúcu,
vyhovujúcu  po  úprave  záväznej  časti,  nevyhovujúcu  s  potrebou  aktualizácie  a
nevyhovujúcu s návrhom na jej zrušenie. 

Dôvody novelizácie územných plánov 



Hlavným dôvodom pre aktualizáciu doposiaľ platného územného plánu bola
skutočnosť,  že  ÚPN zhotovený za  diametrálne  odlišných  podmienok  riadeného
hospodárstva, už nebol schopný plniť úlohu nástroja riadenia rozvoja mesta. Zmena
politického  systému,  ekonomických  podmienok,  majetkovoprávnych  vzťahov  a
vznik  súkromného  podnikania  si  vyžadovali  priemet  aj  do  územnoplánovacích
dokumentov, ktorý slúži pre rozhodovanie v území. Väčšina ÚPN vypracovaných
pred rokom 1990  bola už aj morálne zastaraná. V hospodárskej časti plánov bola
na niekoľko rokov určená úplná zamestnanosť a objem výroby počítajúci s trvalým
rastom.  Staré  plány  už  nemohli  zachytiť  nové  demografické  správanie
obyvateľstva.  Významným  faktom  bolo  aj  predimenzovanie  mierok
verejnoprospešných stavieb, architektonicky i kapacitne vzhľadom na dané mesto,
zásahy do historických štruktúr, veľkoplošné asanácie, tvorba monofunkčných zón,
výstavba  hromadnej  bytovej  výstavby  a  rozvoľnenosť  zástavby  na  úkor
kompaktnosti. 

Spôsoby riešenia ÚPD miest 
Mestá  od  roku  1990  zvolili  niekoľko  spôsobov,  ako  prispôsobiť  svoju

plánovaciu  dokumentáciu  novým podmienkam,  pričom  sa  zohľadňovala  najmä
finančná  náročnosť  daného  variantu.  V hodnotenej  etape  (1990-2002)  bolo
najčastejším riešením pre mestá vypracovanie a schválenie nového ÚPN (71 z 138
miest). Mestá, ktoré mali územný plán spracovaný z éry predchádzajúceho režimu,
volili  spravidla  variant  jeho  novelizácie  (59  miest).  V roku 2002  bolo  8  miest
naďalej bez územného plánu (Mapa č.1). Okrem  Leopoldova boli všetky mestá z
východu SR. Najväčším mestom bez ÚPN bol Svit. Pre tieto mestá platí zo zákona
povinnosť, do 30.6. 2005 schváliť územný plán. Aj mestá so schváleným ÚPN, od
roku  1990  najprv  novelizovali  svoj  starý  ÚPN.  Najčastejším  a  najlacnejším
spôsobom novelizácie  boli  Zmeny a  doplnky -  čiastkové  zmeny dokumentov,
schvaľované  všetkými  mestami  priebežne  niekoľkokrát  za  rok.  Zmenami  a
doplnkami sa menilo najmä funkčné využitie plôch. Len tento postup novelizácie
ÚPD  si  od  roku  1990  zvolili  prevažne  menšie  mestá.  Druhým,  finančne
náročnejším spôsobom novelizácie,  je  jeho  komplexná  aktualizácia (A  ÚPN).
Aktualizáciu zvolilo z 59 miest 13,  vrátane najväčších slovenských miest (napr.
Bratislava,  Košice,  Nitra,  Komárno).  Výnimočne menšie mestá.  V súčasnosti  sa
ÚPN novelizuje ako Zmeny a doplnky. Okrem novelizácií si mestá schvaľovali aj
územnoplánovacie podklady a plánovaciu dokumentáciu na úrovni častí  miest  -
Územné  plány  zón (ÚPN-Z).  Od  roku  1990  bolo  treba  prioritne  riešiť
predovšetkým  revitalizáciu  zón:  námestí  a  centier  miest  (Banská  Štiavnica,
Kremnica,  Modrý  Kameň),  plánovanie  nových  priemyselných  areálov  (Sereď,
Sládkovičovo).  Aj  mestá  so  schváleným  novým  a  aktualizovaným  územným
plánom si schvaľovali územné plány zón. Pre 16 miest SR (z 59 miest) boli ÚPN-
Z, okrem starého územného plánu, najvýznamnejšími plánovacími dokumentami. U
menších miest to bol často jediný schválený územnoplánovací dokument od roku



1990.  Okrem vypracovania nového ÚPN O a  ÚPN-Z,  si  mestá spracovávali  aj
územnoplánovacie  podklady (ÚPP).  8  miest  (z  59)  SR  si  takto  riešilo  svoj
územný rozvoj (Levoča, Senec, Tisovec, Svätý Jur). Z podkladov sa najčastejšie
spracovávala urbanistická štúdia (UŠ), ktorá rieši čiastkové problémy v území a
vypracúva sa na overenie navrhovaného riešenia. 

Špecifické príklady plánovania na úrovni miest od roku 1990 
Nová situácia v územnom plánovaní v SR výrazne zasiahla aj do procesu

tvorby ÚPN. Niektoré mestá po prehodnotení etáp (PaR až Návrh) spracovaných
pred  rokom 1990  nakoniec  dokončili  tvorbu  nového  ÚPN  (napr.  Dubnica  nad
Váhom, Nováky, Lipany, Nové Zámky, Sabinov, Medzev). Trnava mala v roku
1989 pripravený na schválenie Koncept riešenia.  Po zmenách v roku 1990 bola
prehodnotená  miera  využiteľnosti  rozpracovaného  ÚPN.  Po  prepracovaní  bol
výsledný Návrh riešenia spracovaný v roku 1993. Spracovateľom bola už iná firma.
Rovnakým spôsobom bol riešený aj  ÚPN SÚ Kolárovo. Ten bol v rokoch 1987-
1989 pripravený na schválenie, ale schválený nebol. Po aktualizácii bol schválený v
roku 1994.  To  boli  skôr  výnimočné príklady,  kedy nový ÚPN nadviazal,  resp.
vychádzal  zo  starého,  rozpracovaného  plánu.  Rok  1990  bol  ale  pre  väčšinu
rozpracovaných plánov osudný. Ružomberok mal v roku 1989 dokončený Koncept
riešenia ÚPN SÚ. Po roku 1990 bol proces zastavený, plán nebol predložený ani na
schválenie a bol začatý nový proces obstarávania územného plánu. V roku 1990
bol na schválenie pripravený Návrh riešenia  ÚPN SÚ Gelnica,  v roku 1994 bol
aktualizovaný, ale nebol ukončený schvaľovací proces. Nakoniec sa pristúpilo k 
vypracovaniu  úplne  nového  dokumentu  a  celý  proces  tvorby  ÚPN  sa  začal
odznova. Nie všetky mestá mohli financovať dopracovanie plánu. V rokoch 1986-
87  sa  spracúval  ÚPN SÚ  Brezová  pod  Bradlom.  V  1990  boli  na  ňom práce
zastavené a  nenašli  sa  peniaze  na  jeho  dopracovanie.  V roku 1998,  po  novom
procese obstarávania, bol schválený nový ÚPN. Územné plány miest, ktoré boli v
období 1989-1990 schválené (Dobšiná, Hurbanovo) začali už po pár mesiacoch s
jeho novelizáciou. Extrémnym príkladom prehodnotenia ÚPN po roku 1990, bolo
automatické zrušenie platnosti starého ÚPN (Šaľa, Fiľakovo). 

Zvyčajný postup pri riešení plánovania v mestách od roku 1990
Mestá si začiatkom roku 1990 prehodnotili svoju stávajúcu ÚPD a začali ju

koncepčne riešiť, alebo ju len čiastočne upravovali ako Zmeny a doplnky. Hlavným
cieľom  bolo  usmerniť  primárne  oblasti  mesta,  hlavne  centrum  (CMZ).
Najjednoduchším  spôsobom  to  riešili  formou  vypracovaní  ÚPN-Z  alebo  UŠ.
Niektoré  mestá si  až  do  roku 2002 týmto spôsobom riešili  plánovanie v celom
meste (Považská Bystrica). Postup bol zvolený aj z dôvodu, že do roku 1990 bolo
pre  mesto  vypracované  množstvo  ÚPN-Z.  Podľa  možností  miest  sa  začali
objavovať  prvé  súborné  dokumenty  novelizujúce  starú  ÚPD  (Aktualizácia).
Postupne,  v  druhej  polovici  90-tych  rokov,  sa  rozbehol  aj  proces  obstarávania



nových plánov.  O oživení tvorby ÚPN možno hovoriť  až v roku 1994,  kedy si
schválilo nový územný plán až 14 miest. Príkladom klasického postupu riešenia pri
riešení plánovania od roku 1990 je mesto Malacky. Od roku 1990 len čiastočne
upravovali starý územný plán Zmenami a doplnkami. Postupne si začali vypracúvať
ÚPN-Z a UŠ. Celý územný plán ešte aktualizovali  a nakoniec si schválili  nový
ÚPN.  Hlavným  dôvodom,  prečo  ešte  všetky  mestá  nemajú  spracované  nové
územné plány, sú vysoké finančné nároky na obstaranie novej dokumentácie, čo je
predovšetkým pre menšie obce finančne náročná záležitosť. 

Záver
V roku 1989 došlo v SR k výrazným politickým a spoločenským zmenám.

Územnoplánovaciu  dokumentáciu  vypracovanú pred  rokom 1990,  museli  mestá
prispôsobiť  novým podmienkam.  V hodnotenej  etape  (1990-2002)  si  71  miest
schválilo nový ÚPN. 8 miest bolo naďalej bez územného plánu obce a 59 miest si
novelizovalo  svoj  starý  ÚPN  (Aktualizácia,  Zmeny  a  doplnky),  alebo  si
vypracovali novú ÚPD (ÚPN-Z), resp. ÚPP (UŠ).
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SPECIFIC PROCEDURE OF LAND USE PLANNING SINCE 1990
FOR EXAMPLE SLOVAKIAN TOWNS

Resume 
Since momentous political and societal transformations came about at the

end of 1989, it was reflected also in approach proper to the planning of cities. A
general aversion to planning arose including the land use plans under preparation.
The  reassessment  of  hitherto  approved  documents  and  those  being  under
preparation as well as their completion took place. The procedure of the assessment
of  approved  land  use  planning  documentation  was  based  on  methodological
instructions issued by the Slovak Commission for the Environment in 1992.  New
land use plan have 71 towns in 2002. 59 have novelized the old plan. Until 2002 8
cities did not have an approved land use plan. According to the new law, obligation
to approve a new land use plan prior to June 30, 2005 is valid. 

Map 1: Situation the land use planning documents of Slovakian towns in 
            2002
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 VYUŽITIE MODELOV V GEOGRAFII CESTOVNÉHO RUCHU 

Alfred Krogmann

Abstract:  The paper deals with the creation of the geography model of tourism
including those tourism preconditions,  which are typical  for Nitra town. These
preconditions  expressively affect the forms of  tourism in Nitra town.

Keywords: city tourism, localisations, realisations and selections of preconditions
of tourism, model of tourism

Úvod
Podstatou  cestovného  ruchu  je  premiestňovanie  obyvateľstva

z miesta  trvalého  pobytu  do  miesta  rekreácie.  Pohyb,  migrácia  je
v definíciách cestovného ruchu často frekventovaný. Zdôrazňujú ho napr.
Ruppert s Maierom  (1969), Griep (1991), Frösch (1993) a Kaspar (1995)
a i.

Pohyb  z hľadiska  cestovného  ruchu  je  zaznamenávaný  ako  výslednica
zložitých  interakcií  medzi  pólmi  lokalizačných  a selektívnych  predpokladov.
Pôsobenie  medzi  uvedenými  dvoma  funkčnými  pólmi  zabezpečujú  realizačné
predpoklady.

Cieľom  príspevku  je  vytvorenie  modelu  cestovného  ruchu  mesta  Nitra,
s využitím osobitostí predpokladov turizmu v meste.

 
Využitie modelov v cestovnom ruchu

V  modeloch   prebieha  proces  myšlienkového  abstrahovania
smerujúci   k  jednoduchému  napodobneniu  reality  (Benthien,  1997).  Sú
využívané  prakticky  všetkými  vednými  disciplínami,  lebo  umožňujú
redukovať  takmer  nekonečné  množstvo  parametrov  priestorových
systémov na vedecky zvládnuteľné množstvo. 

Geografmi je modelovanie využívané napr. ako pracovná hypotéza a
teória pri ideálnych obrazoch, rovnako ako konkrétne vizuálne zobrazenia
neviditeľných vzťahov atď. Modelovanie využili  vo svojich prácach napr.
Brunet a i. (1989), Cabus (2000) a Lehotský s Mariotom (1992)  

Predovšetkým grafické modely môžu vyjadrovať aj zložité vzťahy v
cestovnom ruchu v  konkrétnom území  so  svojimi  vlastnými  špecifikami.
Prostredníctvom  grafických  modelov  Mariot  (1995)  pregnantne  vyjadril
priestorové vzťahy turizmu Vysokých Tatier.  Ako základné parametre pre
tvorbu  modelu  využíva  vzťahy centrum –  periféria,  gravitácia,  štruktúra,
os,  existencia  bariér  atď.  Zachytáva  a  študuje  dynamické  procesy
súvisiace s konkrétnou situáciou v študovanom území.



Grafické, resp. verbálne modely využili  vo svojich prácach o. i.  aj
Mišúnová  (1994)  pri  analýze  zájazdového  cestovného  ruchu,  Bučeková
(1999)  na  vysvetlenie  lokalizácie  ubytovacích  zariadení  v  Bratislave  a 
 Čuka  s  Zimmermannom  (1999)  pri  komparácii  cestovného  ruchu
v mestách Banská Bystrica a Graz.

Predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra
Fundamentálnou  podmienkou  pre  zostavenie  modelu  cestovného

ruchu sú predpoklady pre rozvoj turizmu v meste.
Hodnoteniu  lokalizačných   a realizačných   predpokladov

cestovného  ruchu  sa  v sledovanej  oblasti  podrobne  venovali  práce
Dubcovej  s Kramárekovou (1994)  a Krogmanna (1999a,  1999b).  Preto sa
zameriame  na  významovo  relevantné,  ktoré  ovplyvnili  formy cestovného
ruchu, realizované v meste.  Rovnako sa stali  aj   základom pre vytvorenie
modelu cestovného ruchu  mesta:

• atraktívna  poloha  na  rozhraní   významných  stredoeurópskych
krajinných typov  (Drgoňa a i.,  1998) vytvára  podmienky pre viaceré
formy  cestovného ruchu  napr.  výletný  turizmus,

• bohatá  história  mesta  je  základom  pre  realizovanie  výletného
a incentívneho  cestovného  ruchu,

• veľmi  dobrá  dopravná  poloha  je  podmienkou  budovania  tradície
veľtržného  a kongresového  centra  a tranzitného  turizmu,

• história  mesta,  resp.  exponovaná   geopolitická   poloha  znamenala
striedanie fáz  rozvoja mesta s   fázami  jeho úpadku (napr.  v  období
susedstva   tureckého   panstva    po  bitke   pri    Moháči  1526),   čo
spôsobilo   deštrukciu   historických   pamiatok  staršej  proveniencie,
resp. ich neprístupnosť a  malú transparentnosť zachovalých pamiatok.
Horné  mesto,  ako  jediný  ucelený  komplex  historických  budov  je
využívané  pre  cirkevné  účely   a návštevníkovi  sú   interiéry  budov
minimálne  prístupné.
Obmedzený  prístup  k  pamiatkam  Horného  mesta  s Hradným vrchom vedie
k  nízkemu  stupňu  atraktivity  mesta,  čomu  zodpovedá  aj  priemerná  dĺžka
pobytu – 1,8 dňa, (Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu
podľa okresov 

       SR, ŠÚ SR, elektronická verzia, 2000),  typická pre krátkodobé 
       pobyty,
• nedostatok ubytovacích zariadení z hľadiska ich kvality.

Selektívne   predpoklady poukazujú na osoby účastníkov cestovného
ruchu  a frekvenciu  ich  účasti.  Na  ich  dokumentáciu  použijeme  jednu



z anketových  otázok   dotazníka  zameraného  na  percepciu  cestovného
ruchu mesta Nitra obyvateľmi, s trvalým pobytom mimo hraníc okresu. 

Ankety sa zúčastnilo 1 423 náhodne vybraných respondentov, ktorí
pochádzali  zo  63  okresov SR (Krogmann, 2000).  Otázka  bola smerovaná
na zistenie dôvodu návštevy Nitry.  Účastníci ankety mali  možnosť voľby
z piatich  alternatív  (výstavy,  kultúrne  a športové  podujatia,  tranzit,
návšteva historických pamiatok a iné dôvody). 

Výsledky  potvrdzujú  dominantné  postavenie  výstav v rámci
cestovného  ruchu  mesta.  Pre   38%  respondentov  sú  hlavným  dôvodom
návštevy  mesta  výstavy,  najmä  Agrokomplex  a  Autosalón.  Takto
formulované  odpovede  sú  majoritné  u respondentov  bez  ohľadu  na
vzdialenosť miesta ich trvalého pobytu.    

V meste  organizované  kultúrne a športové  podujatia sú  motívom
návštevy 18,8% opýtaných.

Bezpečnostné  zastávky počas  tranzitných  ciest si  ako  dôvod
návštevy  mesta  zvolilo  10%  respondentov.  Sú  podmienené  najmä  vyššie
uvedenou výbornou dopravnou polohou mesta na cestných komunikáciách
východozápadného a  severojužného smeru. 

Návšteva historických  pamiatok  podnietila  k  návšteve  mesta  len
pre  9  %  respondentov,  čo  v súvislosti  s prívlastkom  Nitry  ako  matky
slovenských  miest  je  veľmi  nízky  podiel.  Súvisí  to  s nedostatkom
zachovalých architektonických pamiatok,  čo je  dôsledkom už spomenutej
exponovanej pohraničnej polohy mesta v minulosti, resp. neprístupnosťou,
alebo   obmedzenou  prístupnosťou  existujúcich  architektonických
pamiatok  (napr.  komplex  Nitrianskeho  hradu  s Katedrálnym  pokladom,
budova Veľkého seminára). 

Iné  alternatívy (štúdium,  podnikateľské  aktivity,  návšteva
známych) sú z hľadiska cestovného ruchu ekonomicky neatraktívne,  resp.
v zmysle  definícií  cestovného ruchu irelevantné.  Pre  uvedené  alternatívy
sa rozhodlo 24,2 % respondentov. 

Model cestovného ruchu mesta Nitra
Na základe vyššie uvedených predpokladov sme zostrojili model cestovného

ruchu, ktorý zodpovedá podmienkam typickým pre Nitru.  Ide  o extrateritoriálny
model,  ktorý  vyjadruje  realizáciu  cestovného  ruchu  v širších  priestorových
súvislostiach.

Mesto Nitra je podľa predloženého modelu reprezentované plochou, ktorú
vymedzuje trojuholník s vrcholmi v bodoch V, T a K (schéma č. 1). Je evidentné,
že  v prípade  Nitry  sú  relevantné  predovšetkým  tri  formy  cestovného  ruchu  -
výletný cestovný ruch (V), kongresový a veľtržný (K), tranzitný (T).

V prípade  výletného  cestovného  ruchu  dominujú  kultúrnosprávne
predpoklady  (najmä  historické  pamiatky).  Súčasťou  výletného  turizmu  je  aj



návšteva  rôznych organizovaných podujatí  ako  je  napr.  prehliadka  divadelných
súborov Jesenná divadelná Nitra,  ale aj pravidelné predstavenia DAB.  Význam
uvedenej  formy  cestovného  ruchu  je  na  úrovni  regionálnej  až  celoštátnej.
Predstavuje ho vrchol V zmieneného útvaru.

Druhý vrchol - K v predloženom modeli zodpovedá kongresovému a
veľtržnému turizmu. Dominujúce sú umelovytvorené - organizované akcie
(výstavy,  veľtrhy,  s ktorými  súvisí  konanie  konferencií)   v kombinácii
s výbornou  dopravnou  polohou  mesta.  Ich  význam  je  medzinárodného
charakteru a perspektívne budú mať rastúcu tendenciu. 

Schéma č. 1- Model cestovného ruchu mesta Nitra 

Formy
cestovného
ruchu:       
V- výletný
cestovný ruch
K-
kongresový a
veľtržný
cestovný ruch
T - tranzitný
cestovný ruch
Význam
cestovného
ruchu:   

        celoštátny až medzinárodný význam
                        
        regionálny až celoštátny význam
  
           
           mesto Nitra

                  smery pohybov účastníka cestovného ruchu

Tranzitný cestovný ruch vyjadruje tretí vrchol (T) trojuholníka VTK. Jeho
význam  sa nesporne  zvýšil  po politických  zmenách  v roku 1989,  kedy  popri
ekonomických  zmenách došlo aj k závažným geopolitickým zmenám. Otvorenie
hraníc ponúklo širšie využitie výhodnej geografickej polohy, čím sa zdôraznila aj
tranzitná poloha mesta. Pre zahraničných, podobne ako aj pre domácich rekreantov
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je aj v tomto zmysle významná dobrá dopravná poloha mesta, ktoré sa nachádzalo
a  aj  dnes  leží  na  jednej  z  dôležitých  komunikácií  spájajúcej  hlavné  mesto
Bratislava  s východným   Slovenskom,   resp.  strediskami   cestovného  ruchu
medzinárodného významu (v Nízkych a Vysokých Tatrách.

Záver
Formy cestovného  ruchu predstavené  v prípade  modelu  turizmu  v meste

Nitra  sa   vyznačujú   nízkou   intenzitou   výnosov,  v ich  prípade  o návštevu
výletníkov,  t.j.  osôb,  ktoré  sa  v navštívenom  mieste  zdrží  maximálne  1  deň.
Z hľadiska realizovania ekonomickej funkcie cestovného ruchu je  preto dôležité
zvýšiť  atraktivitu  mesta do tej miery, aby jej návštevníci neboli zaraďovaní do
kategórie  výletníci  (čo  zodpovedá  príchodom motivovaným kultúrou,  veľtrhmi,
resp. tranzitom) a tým zabezpečiť aj zvýšenie priemernej dĺžky pobytu a príjmov
z cestovného ruchu.
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USING  MODELS IN GEOGRAPHY OF TOURISM

Resume 
Tourism  in  Nitra  town  is  represented  by  the  three  important  forms.

Advantageous traffic location was the base for transit tourism and congress (fair)
tourism (in present, the fair tourism is of a key importance as far as the Nitra town
tourism is concerned). Cultural and historical sights have become the base for sigh-
seeing tourism. These three forms of tourism are presented in a model by a triangle
with the apexes T,K,V. The model also shows main tourist migration directions
relevant for Nitra town. 

Diagram No. 1 - Nitra town model of tourism
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VÝZNAM ZAHRANIČNÉHO KAPITÁLU V PROCESE EKONOMICKEJ
TRANSFORMÁCIE SLOVENSKA A JEHO ŠTRUKTÚRA

Marián Kulla

Abstract: In  the  process  of  economic  transformation  of  Slovakia,  a significant
power is assigned to activation effect of foreign investments. Support of foreign
investments  is  relevant mostly because  of  the  fact,  that  today there  are  neither
individuals nor investment groups in Slovakia with sufficient financial capital who
would be able to pay the credits, invest into the progressive production and into the
research and development. It´s obvious that foreign investors focus on a maximum
effectiveness (maximum profit and quick returnability of the capital invested). 

Keywords:  transformation, foreign investments, infrastructure, political stability,
tax relief

Úvod
V procese  ekonomickej  transformácie  Slovenska  sa  veľký  význam

prisudzuje  aktívnemu  vplyvu  zahraničného  kapitálu.  Zahraničný  kapitál
reprezentujú  všetky  statky  i  cenné  papiere  ako  účasniny,  a  to  finančné,  alebo
fyzické,  ktoré  sú  schopné  tvoriť  príjem.  Slovenská  vláda  v posledných  rokoch
vytvorila  svojimi  pro-investičnými  reformami  na  Slovensku  jedno  z najlepších
investičných  prostredí  v Európe.  Potvrdením  je  spokojnosť  už  etablovaných
investorov,  ako  aj  zvýšený záujem potenciálnych investorov  o  investovanie  na
Slovensku.

Charakteristika priamych zahraničných investícií
PZI  sa  definujú  na  základe  dokumentov  OECD  a  Medzinárodného

menového  fondu.  Považujú  sa  za  investície,  ktoré  zahŕňajú  dlhodobý  vzťah  a
vyjadrujú  trvalý záujem a  kontrolu  tzv.  priameho investora  nad  tzv.  podnikom
priamej  investície  (napríklad  pobočka)  v hospodárstve  inej  krajiny,  ako z ktorej
pochádza  investor.  Dôležité  aby  mal  investor  podstatný  vplyv  na  riadenie
spoločnosti.

PZI sa skladajú z troch častí:
 majetkový kapitál (Equity capital): Ide o kapitál, ktorý investor vynaloží na

kúpu  podielu  spoločnosti  alebo  založenie  podniku,  pobočky  mimo  svojej
krajiny.

 reinvestovaný zisk  (Reinvested  earnings):  Ide  o  zisk,  ktorý  by  mohol  byť
vyplatený ako  dividendy alebo  vrátený investorovi,  ale  opäť  sa  reinvestuje
pobočkou.

 úvery v rámci spoločnosti (Intra-company loans): Týmto názvom sa označujú
krátko- alebo dlhodobé úvery medzi investorom a pobočkou.



PZI podávajú informáciu o jednom zo  základných aspektov globalizácie.
V dnešnej dobe, keď sa strácajú zábrany obchodu a investovania medzi štátmi sa
každá firma môže rozhodnúť, kde bude vyrábať svoje výrobky, aby ich čo najlepšie
umiestnila na vybraných trhoch.

Priame zahraničné investície na Slovensku
Medzi rozhodujúce faktory  pre investovanie v oblasti strednej a východnej

Európy  patrí  politická  stabilita,  z ktorej  vyplýva  aj  stabilita  legislatívy.  Pod
zabrzdenie prílevu zahraničného kapitálu na Slovensku sa podpísala predovšetkým
politická nestabilita a zo začiatku pomalá privatizácia. Dôvodmi, prečo sa investor
rozhodne investovať, môžu byť daňový systém a administratívne obmedzenia. Naša
legislatíva  ponúkla  zahraničným  investorom  značné  možnosti-daňové  výhody,
nulovú dovoznú príražku, odpis  strát  na obdobie  5  rokov a voľný vývoz zisku.
Nemenej  dôležitými  sú  pre  investora  mzdové  náklady,  produktivita  práce  a
vzdelanosť potenciálnych zamestnancov. 

Konkurenčné výhody Slovenska spočívajú najmä v týchto kategóriách:
1)Dostupnosť vysoko kvalifikovanej pracovnej sily-Až 73% obyvateľov Slovenska

má vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie. 
2) Nízke daňové zaťaženie- Od 1.1.2004 Slovensko zaviedlo rovnú 19% daň. Pri

porovnaní celkovej  výšky zdanenia má Slovensko najnižšie  daňové zaťaženie
spomedzi štátov EÚ a OECD.

3) Nízke náklady na prácu-  Priemerná cena práce na Slovensku je  pri rovnakej
produktivite najnižšia z krajín V4 a asi 6,5 krát nižšia ako v Európskej únii.

Tabuľka č.1: Náklady na pracovnú silu vo vybraných štátoch Európy v euro/hod.
(jún 2003)

Štát euro/hod. Štát euro/hod.
Švédsko 28,56 Slovinsko 8,98
Nemecko 26,34 Poľsko 4,48
Francúzsko 24,39 Česká republika 3,9
Veľká Británia 23,85 Maďarsko 3,83
Rakúsko 23,6 Slovensko 3,06
Holandsko 22,91 Estónsko 3,03
Taliansko 18,99 Litva 2,71
Írsko 17,31 Lotyšsko 2,42
Španielsko 14,22 Rumunsko 1,51
Grécko 10,4 Bulharsko 1,35

Prameň: Eurostat, Štatistický úrad EÚ

4)Strategická  poloha-  Slovensko  z geografického  hľadiska  spája  západnú  a
východnú  Európu,  s trhom  vyše  350  mil.  osôb.  Cez  Slovensko  prechádzajú
medzinárodné dopravné koridory, ropovody a plynovody.



5)Prepojenie na svetovú ekonomiku- Slovensko je členom OECD a WTO. V roku
2004  sa  stalo  plnoprávnym  členom  EÚ  ako  aj  NATO.  Export  slovenskej
ekonomiky z 91% smeruje do krajín OECD.

Vplyv zahraničných investícií na ekonomiku je značný. Vstup zahraničného
kapitálu  podporuje  konkurencieschopnosť  slovenských  výrobkov,  vytvára  nové
pracovné príležitosti a pod. Významom PZI pre transformujúce sa ekonomiky sa vo
svojich prácach zaoberali Blažík, T. (1998), Mikulcová, K.-Slavincová, L. (1991) a
Toušek, V. (2000, 2003).
Celkovo  možno  prínos  zahraničných  investícií  pre  ekonomiku  zhrnúť  do
nasledovných bodov:
 prispieva k zníženiu nezamestnanosti
 zvyšuje a rozvíja aj ekonomiku zaostalejších regiónov Slovenska
 napája domácich subdodávateľov na vzniknuté podniky
 rozširuje know-how, technológie, ktoré by sa inak na Slovensko nedostali
 vďaka  novým  podnikom  výrazne  zvyšuje  následný  export  Slovenska  do

zahraničia
 vyrovnáva bežný účet platobnej bilancie, znižuje deficit platobnej bilancie

K 31.12.2002  bolo  do  podnikovej  sféry  investovaných  243,7  mld.  Sk.
Z teritoriálneho  hľadiska  bolo  ich  umiestnenie  značne  nerovnomerné.  Je  to
ovplyvnené  viacerými  faktormi  ako  napr.  infraštruktúrou,  kvalifikovanou
pracovnou silou, faktorom aglomerácie a pod. Najviac PZI, až 66%, putovalo do
Bratislavského kraja, 13% do Košického kraja,  a zvyšné kraje pritiahli menej ako
5% PZI. 

Tabuľka č.2: Rozmiestnenie PZI podľa krajov (stav k 31.12. 2002)
Kraj mil.Sk
Bratislavský kraj 158 037
Trnavský kraj 10 842
Trenčiansky kraj 8 880
Nitriansky kraj 8 128
Žilinský kraj 11 669
Banskobystrický kraj 10 499
Prešovský kraj 3 352
Košický kraj 32 335
spolu 243 742

Prameň: Národná banka Slovenska–odbor štatistiky

V tabuľke  č.3  je  vyjadrená  štruktúra investorov,  ktorý sa  rozhodli  vložiť
kapitál na Slovensku. Nemecká spolková republika je dlhodobo najvýznamnejším
hospodárskym  a obchodným  partnerom  SR,  ako  aj  najväčším  zahraničným
investorom v SR.  Priame nemecké investície  do  podnikovej  sféry predstavovali
podľa NBS k 31.12. 2002 hodnotu 78,465 mld. Sk (32,2%). Na území Slovenska
pôsobilo  okolo  286  subjektov  s nemeckou  kapitálovou  účasťou.  Spomedzi



najvýznamnejších  slovenských  podnikov  s nemeckou kapitálovou  účasťou  treba
spomenúť  Slovenské telekomunikácie a.s., Volkswagen Slovakia, a.s., S.I.T., a.s.,
Siemens a.s., Fermas, s.r.o., INA Skalica s.r.o.

Holandské  kráľovstvo  je  významným obchodným partnerom SR.  Objem
holandských investícií  do podnikovej  sféry k 31.12.2002 dosiahol 48,7 mld.  Sk
(20%).  V SR bolo ku koncu roka 2002 registrovaných 117  holandských firiem.
Hlavné investície Holandska na Slovensku sa sústreďujú v oblasti pivovarníctva,
elektrotechniky a spracovania ropy. Medzi najväčšie investície patria aj investície
do  podnikov  Heineken,  Philips  Bratislava,  Unilever  Bratislava, Probugas,  a.s.,
Bratislava, Q-Nova a.s. Nová Dubnica.

Tabuľka  č.3:  Podiel  PZI  do  podnikovej  sféry z  jednotlivých krajín  v  mil.Sk  k
31.12.2002

štát PZI v mil.Sk %
Nemecko 78 465 32,2
Holandsko 48 700 20,0
Rakúsko 18 992 7,8
USA 10 091 4,1
Česká republika 12 046 4,9
Veľká Británia 18 865 7,7
Francúzsko 21 711 8,9
Maďarsko 7 810 3,2
Taliansko 3 491 1,4
Cyprus 6 981 2,9
ostatné krajiny 16 590 6,8
spolu 243 742 100,0
Prameň: Národná banka Slovenska –odbor štatistiky

Dlhodobo  sa  v  popredí  objavuje  tiež  náš  juhozápadný  sused  Rakúsko.
Rakúske investície do podnikovej sféry predstavovali k 31.12.2002 hodnotu 18,9
mld.  Sk  (7,8%).  Z  podnikov  majú  významný  rakúsky  kapitál  najmä  SCP-
Neusiedler a.s., Ružomberok, Henkel Slovensko, s.r.o. a Rajo, a.s.

Stav amerického kapitálu v podnikovej sfére Slovenska dosiahol výšku 10
mld. Sk (4,1%) a to hlavne vďaka podnikom US Steel Košice, Molex, Whirpool,
Jacobs Suchard Figaro, Pepsi-Cola, Johnons Controls, Emerson Electric a iné.

Britské investície predstavovali celkovo 18,8 mld. Sk (4,1%). Z talianskej
strany prejavujú záujem o spoluprácu so SR hlavne malé a stredné firmy (445), čo
je  determinované štruktúrou talianskeho hospodárstva. Talianske investície činili
3,5 mld. Sk (1,4%). Maďarský kapitál na našom území dosiahol hodnotu 7,8 mld.
Sk (3,2%). Dôležitý je hlavne kapitál v Slovnafte, a.s.

Tabuľka č.4: Členenie PZI podľa odvetvového smerovania
Odvetvie PZI v mil. Sk %
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo 715 0,3



Ťažba nerastných surovín 1 478 0,6
Priemyselná výroba 112 615 46,2
Výroba a rozvod elektriny a plynu 38 515 15,8
Stavebníctvo 1 930 0,8
Veľkoobchod a maloobchod 32 590 13,4
Hotely a reštaurácie 1 611 0,7
Doprava, skladovanie a spoje 30 451 12,5
Peňažníctvo a poisťovníctvo 13 777 5,7
Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné služby 8 686 3,6
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 95 0,1
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 1 249 0,5
Exteritoriálne organizácie a združenia 30 0,1
Spolu 243 742 100

Prameň: Národná banka Slovenska –odbor štatistiky

Z tabuľky č.4  je  vidieť,  že  až  46,2% zo všetkých PZI  vložených do  SR
smeruje  do priemyselnej  výroby, ďalších 15,8% do odvetvia výroby a  rozvodu
elektriny a plynu a 0,6% do ťažby nerastných surovín. Teda spolu do priemyslu
smerovalo 62,6% PZI. Ďalšími významnými odvetviami z hľadiska smerovania PZI
sú veľkoobchod a maloobchod (13,4%) a doprava, skladovanie a spoje (12,5%).

Záver
Priame  zahraničné  investície  sa  stávajú  jedným z kľúčových  indikátorov

v posudzovaní  vplyvu  globalizácie  na  svetovú  ekonomiku.  Prispievajú  k rastu
efektivity,  ovplyvňujú  zamestnanosť,  rozširujú  výrobné  kapacity,  podporujú
reštrukturalizáciu, generujú rast exportu a v konečnom dôsledku prispievajú k rastu
HDP. Objem prílivu PZI sa stáva merítkom postupu ekonomickej reformy. 

Ku koncu roka 2002 dosiahli PZI do podnikovej sféry na Slovensku výšku
243,7 mld.Sk. Najviac PZI (66 %) pritiahol Bratislavský kraj. Najvýznamnejšími
investormi na Slovensku sú SRN (32,2 %), Holandsko (20 %), Francúzsko (8,9%)
a Rakúsko  (7,8%).  Zo  sektorového  hľadiska  smerovalo  najviac  PZI  do
priemyselnej výroby (46,2 %), ďalej do odvetvia výroba a rozvod elektriny a plynu
(15,8%), veľkoobchodu a maloobchodu (13,4 %) a dopravy, skladovania a spojov
(12,5 %).
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IMPORTANCE OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN THE
PROCESS OF ECONOMIC TRANSFORMATION OF SLOVAKIA AND

ITS STRUCTURE

Resume
DFIs give a picture of one of elementary globalisation aspects. Today, when

trade and investment barriers between different countries are disappearing, every
company can make its own decision on location of its production units to succeed
with the products in a selected marketplace. 

Advantages of Slovakia for foreign investment inflow consist mostly of the
following categories: accessibility of a highly qualified labour  force,  low labour
costs,  low  tax  burden,  strategic  position  of  the  country,  linkage  with  global
economy and traditions in manufacturing. 

The positive effect of foreign investments on the national economy can be
summed up in the following points:
 contribution to unemployment decrease
 development of economy in underdeveloped regions
 involvement of domestic subcontractors in production
 access  to  know-how  and  technologies  that  might  not  otherwise  come  to

Slovakia
 increase of Slovakia´s export of production
 stabilization of payment balance, reduction of balance of payment deficit

Foreign  capital  searches  for  the  best  locations  in  particular  regions  of
Slovakia´s territory, considering usually the most developed regions of the country,
which have can offer better conditions to become a kind of development core –
Bratislava  region.  Major  foreign  investments  in  Slovakia  have  flowed  from
Germany,  the  Netherlands,  Austria,  Great  Britain,  the  U.  S.  A.  and  the  Czech
Republic. Most of the foreign capital investments have been targeted on industrial
production, production and distribution of electric power and gass, wholesale and
retail, transportation and communication sectors.

Table 1: Labour pay expenses in selected European countries



Table  2:  Direct  foreign  investments  into  companies  by  particular  regions  of
Slovakia

Table  3:  Share  of  direct  foreign  investments  into  companies  from  particular
countries in mil. SKK (December 31, 2002)

Table 4: Direct foreign investments by branch
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DEMOGEOGRAFICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM SLOVENSKA –
CENZÁLNA GEOGRAFICKÁ A METAINFORMAČNÁ BÁZA DÁT

Vladimíra Tomášiková, Dagmar Kusendová

Abstract:  The  paper  informs  about  the  concept  of  creation  of  the
geographic  information  system  (GIS).  This  GIS  serves  as  a
metainformation catalogue of  censual  data  from the  territory of  Slovakia
and  also  offers  spatial  database  for  demogeographic  and  demographic
applications for different levels of resolution – scales.

Key  words: demogeographic  information  system,  geographic  database,
census of  population,  territorial  and  administrative  division of  Slovakia,
Web application.

Úvod
Na  Slovensku  žilo  v  12.  storočí  okolo  pol  milióna  obyvateľov,

začiatkom 18. storočia už asi milión a na prelome 19. storočia takmer dva
milióny obyvateľov. V roku 1857 sa na území Slovenska uskutočnilo prvé
sčítanie  a  od  tej  doby  vznikla  pestrá  báza  demografických  a
demogeografických dát z jednotlivých rokov sčítania.

Dáta zo sčítaní z územia Slovenska sú prezentované zväčša v analógovom
tvare v štatistických lexikónoch a historických mapách. Len časť najaktuálnejších
dát  je  v  digitálnom tvare.  História  sčítaní  ľudí,  domov  a bytov  má  na  území
Slovenska  dlhú tradíciu a  jeho zachytenie  v  digitálnej  podobe,  napr.  vo  forme
metainformačného  katalógu  alebo  geografickej  databázy  nie  je  jednoduchá
záležitosť.  Aktuálna potreba  informačného systému, ktorý by vytvoril  platformu
pre  integráciu  všetkých  demografických  zdrojov,  či  už  mapových  alebo
štatistických,  bol  dôvod,  prečo  sme  začali  riešiť  otázku  tvorby  geografického
informačného systému  - “Demogeografického informačného systému Slovenska”
(DGIS SK).

Koncepcia Demogeografického informačného systému Slovenska
Koncepcia  nášho  demogeografického  informačného  systému

geografického  typu  sa  odvíja  od  jeho  účelu,  ktorý  sa  dá  špecifikovať  v
troch základných cieľoch, ktorým boli:

1. vytvorenie  metainformačného  katalógu  dát  zo  sčítania
obyvateľov z územia Slovenska v celom historickom vývoji
demografickej štatistiky,. 

2. tvorba  priestorovej/geografickej  bázy  dát,  ktorá  by
umožnila  priestorovo  referencovať/lokalizovať  dáta  zo



sčítaní  vo  väzbe  na  relevantné  územno-správne  štatistické
jednotky (obce, okresy, ...), 

3. systémové  spojenie  metainformačného  katalógu,
geografickej bázy a demografických dát do jedného celku –
“demogeografického  informačného  systému”  s  možnosťou
tvorby rôznych demogeografických aplikácií.

Etapy tvorby Demogeografického informačného systému Slovenska
Doterajšia  tvorba  Demogeografického informačného systému Slovenska

sa  dá  dokumentovať  troma  etapami  prác,  ktorých  stručnú  charakteristiku
uvádzame:

a) Prvá  úvodná etapa tvorby systému bola  zameraná  na  kompletizáciu  a
systematizáciu/sprehľadnenie  dát  zo  sčítania  obyvateľstva  z územia
Slovenska od roku 1921 až po súčasnosť (t. j. ostatný cenzálny rok 2001)
vo  forme  metadátového  katalógu,  t.  j.  vytvorenia  cenzálnej
metainformačnej databázy Slovenskej republiky.

b) V  druhej  etape prác  bol  vytvorený  systém štatistických  priestorových
jednotiek  Slovenskej  republiky  v digitálnom  tvare,  t.  j.  vytvorenie
príslušnej geografickej databázy. Vyžadovalo to identifikáciu, integráciu a
hierarchizáciu jednotlivých územných štatistických jednotiek na podklade
časového vývoja územno-správneho členenia Slovenska a časových rezov
sčítania obyvateľstva.

c) V tretej etape boli vytvorené tematické mapy, ktoré rekonštruujú územno-
správne členenie Slovenska v jednotlivých rokoch sčítania. Cieľom celého
projektu je prezentovať funkčnosť vytvorenej geografickej bázy dát nielen
vo forme vybraných kartografických modelov/máp,  ale  najmä pomocou
webovskej aplikácie s využitím programu GeoMedia WebMap, ktorá by
slúžila v sieti intranet edukačným potrebám ako aj  vedeckému výskumu.

Kompletizácia a systematizácia dát z cenzu v období 1921–2001 
V prvom pláne tvorby nášho DGIS SK bolo  systémovo spojiť  štatistické

lexikóny s historickými mapami. To sa dalo realizovať len na základe dôkladnej
analýzy a následnej kompletizácii všetkých dátových zdrojov. Kompletizácia dát zo
sčítaní  pozostávala  zo  zberu  všetkých dostupných zdrojov  (lexikóny,  vyhlášky,
účelové publikácie atď.). Systematizácia metadátových zdrojov (dát o dátach) bola
realizovaná v troch rovinách, a to v:

1. sémantickej  (zisťované  cenzálne  charakteristiky  v  jednotlivých  rokoch
sčítania obyvateľstva – materinský jazyk, trvalé bydlisko, pohlavie, ...), 

2. časovej (časové rezy sčítaní) 
3. vecnej rovine (štatistický zdroj/poskytovateľ – lexikón obcí/úrad, archív,

atď.). 
Obr. 1 zobrazuje základnú schému týchto dát.



Tvorba geografickej bázy dát zo sčítania
Vlastnej tvorbe geografickej databázy zo sčítaní predchádzala kompletizácia

analógových mapových podkladov v príslušnom roku sčítania a ich systematizácia
v kontexte účelového zamerania “demogeografického informačného systému”.

Na  základe  dostupných  zdrojov,  ktoré  tvorili  historické  mapy
a demografické  štatistiky,  sme  zvolili  za  priestorovú  bázu  nášho
“demogeografického  informačného  systému”  územné  jednotky  -  obce,  ktoré
odpovedajú  úrovni  medzinárodnej  nomenklatúry  priestorových  štatistických
jednotiek  5  úroveň  NUTS (National  Units  Territory  System)  platnú  k  termínu
posledného sčítania/cenzu obyvateľstva (rok 2001), pričom obec je definovaná ako
územný a správny celok združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

Metodika  tvorba  účelovej  geografickej  cenzálnej  bázy  dát  (GCBD)  zo
sčítania pozostávala z niekoľkých krokov, ktoré podrobnejšie uvádza obr.  2.  Po
vytvorení GCBD nasledovala jej kontrola, resp. overenie jej funkčnosti v prostredí
programu  GIS  ArcView,  ktoré  lepšie  vyhovovalo  našim  požiadavkám  na
vizualizáciu súboru tematických máp územno-správneho členenia v daných rokoch
sčítania a overenie skladobnosti územných jednotiek.

25.5.2001

3.3.1991

1.11.1980

1.12.1970

1.3.1961

1.3.1950

1.12.1930

15.2.1921

12-dátum narodenia
     národnosť
     pohlavie
     spoločenská skupina
     štátne občianstvo
     vzťah k užívateľovi bytu
     zamestnanie

6-dátum sobáša
   druh pobytu
   počet živonarodených detí

11-miesto pracoviska
     názov zamestnávateľa

10-rodinný stav

5-najvyššie ukončené vzdelanie

9-náboženské vyznanie

8-materinský jazyk

7-prvé trvalé bydlisko

3-periodicita dochádzky

4-poradie manželstva
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   dochádzkou do zamestnania
   názov školy

1-ekonomická aktivita12        11      10        9         8         7         6        5         4          3        2         1 

Obr. 1 Schéma cenzálnych metadát v rokoch
1921-2001



Vytvorená  atribútová  databáza  obsahuje  názvy  a  identifikačné  čísla
súčasných  krajov,  okresov,  obcí  a  katastrálnych  území,  identifikačné  kódy  ich
príslušnosti k jednotlivým rokom sčítania z územia Slovenska. Tento dátový sklad
prezentujú obr. 3–4 spolu s grafickým návrhom web aplikácie. V budúcnosti bude
možné  rozšíriť  účelovú geografickú bázu  dát  o  ďalšie  dáta,  t.  j.  prepojiť  tieto
štatistické priestorové jednotky s ďalšími demografickými dátami zo sčítaní, čím by
sa rozšírili možnosti jej použitia. 

Obr. 2 Schéma tvorby
geografickej bázy dát zo sčítaní

Obr. 3 Ukážka cenzálnej geografickej databázy – “Územno-správne
členenie SR v roku sčítania 2001 na úrovni krajov  a obcí”
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Tematické (analógové) mapy vývoja
osídlenia a územnej organizácie
Zdroj: Atlas SSR, 1980
M 1:1000 000, 1:500 000
Stav obecných hraníc k 31.12.1970

Mapa katastrálnych hraníc území
Slovenskej republiky
formát: vektor (shape file)
Zdroj: Geodetický a kartografický
ústav Bratislava
Systém: S-JTSK
Stav katastrálnych hraníc
k 2000, aktualizovaných k 31.12.2002 



Našou snahou je, aby každý používateľ mohol na základe dopytov pomocou
univerzálneho jazyka SQL (Structure Query Language) získavať rôzne informácie
zo  sčítaní  na  takto  pripravenej  digitálnej  cenzálnej  databáze,  či  už
metainformačného  alebo  geografického  typu.  A to  všetko  v  kontexte
pripravovaného webovského projektu [6], ktorý bude pozostávať z týchto častí:

- metainformačného  katalógu na  báze  implementácie  cenzálnej  bázy
metadát do prostredia HTML s možnosťou dopytov SQL, script-ov JAVA
na platforme klient – server, 

- webovskej  aplikácie na báze implementácie  cenzálnej geografickej  bázy
dát v prostredí HTML taktiež na platforme klient-server, resp. v prostredí
Geomedia Web Map Professional.

Komunikácia  používateľa  so  systémom bude možná formou dopytov  vo
vertikálnej časovej   rovine (časové rezy za jednotlivé roky sčítania – 1785, 1787,
1805,  1828,  …)  a horizontálnej  geopriestorovej  rovine  (skladobné  priestorové
jednotky – kraj, okres, obec, katastrálne územie) Obr. 5.

Obr. 4 Ukážka cenzálnej geografickej databázy – “Územno-
správne členenie SR v roku sčítania 1787 na úrovni stolíc



Záver
Geoinformatika a geoinformačné systémy sa stali významným integrátorom

nielen  geografických,  ale  aj  demografických  dát,  metód  a  techník.  Množstvo
geografických  databáz  s demogeografickou  tematikou  rýchlo  rastie,  ako  aj  trh
s geografickou  informáciou  na  celosvetovej  a  európskej  úrovni.  Výrazným
faktorom rozširovania  trhu s digitálnymi,  ale  aj  geografickými dátami  je  rozvoj
interoperability  geoinformačných  systémov –  schopnosť  rôznych  programových
aplikácií voľne si vymieňať dáta a spracovávať ich v reálnom čase bez ohrozenia
straty informácií [7].

Na  základe  takto  definovanej  interoperability  geoinformačných systémov
sme sa pokúsili o návrh “demogeografického informačného systému” v digitálnej
podobe. Výsledkom je vznik doteraz neexistujúcej rozsiahlej bázy dát štatistických
priestorových  jednotiek  Slovenska  so  zreteľom  na  ich  príslušnosť  k  vyšším
územným a správnym celkom v obdobiach sčítaní od roku 1785 až do súčasnosti. 

Naším ďalším cieľom je  vytvoriť  podmienky a prostredie,  kde pomocou
jednoduchých  priestorových  a  dopytov  na  bázu  dát  si  každý  používateľ
intranetu/internetu môže vytvoriť potrebnú tematickú mapu, vlastný projekt, získať
potrebné informácie. 

Strategickým cieľom je vytvoriť komplexný metainformačný katalóg dát zo
sčítania obyvateľov z územia Slovenska v celom historickom vývoji demografickej
štatistiky v digitálnom tvare, či už vo vlastnej “réžii” v prostredí internej siete alebo
v spolupráci s príslušnými gestormi v prostredí internetu.
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THE DEMOGEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF SLOVAKIA AS
A GEOGRAPHIC AND METAINFORMATION CENSUAL DATABASE

Resume
Geoinformatics and geoinformation systems became an eminent integrator

not only of the geographic, but also the demographic data, methods and techniques.
A lot of geographic databases with the demogeographic theme growth quickly, as
well as market with the geographic information on worldwide and European level.
Expressive factor of the expansion of market with the digital but also geographic
data is the development of the interoperability of the geoinformation systems – the
ability of the different program applications to convert and process the data for
free, in real time and without the menace of information loss [7].

Following  the  definition  of  the  interoperability  of  the  geoinformation
system, we tried to design the “demogeographic information system” in a digital
form. The large database of  the statistics territorial  units of Slovakia with their
reference to higher territorial and administrative units from 1785 to present, which
does not exist before is the result of our try.

Our goal is to create the conditions and environment, where every Internet
user may create its own thematic map, own project and get useful information using
en easy queries of the database. 

The strategic goal is to create the complex metainformation catalogue of the
data from census from the territory of Slovakia in full historical development of the
demographic statistics in the digital form. This goal could be achieved by self-help
(Intranet) or by the cooperation with competent institutions (Internet).
Fig. 1 The design of censual metadata from 1921 to 2001



Fig. 2 The design of the creation stages of the censual geographic database
Fig.  3  Demonstration  of  the  censual  geographic  database  –  "Territorial  and
administrative division of Slovakia in the year of census 2001 – level of districts
and settlements"
Fig.  4  Demonstration  of  the  censual  geographic  database  –  "Administrative
division of Slovakia in the year of census 1785 – the level of the historical districts"
Fig. 5 The design of territorial and chronological levels
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OBJEKTIVNÍ POHLED NA PRACOVNÍ MÍSTA VE MĚSTĚ BRNĚ A
JEHO ZÁZEMÍ

Tomáš Krejčí, Radek Řeřicha, Václav Toušek

Abstract:   This contribution attempts to objectively interpret  data on economic
activity of population gathered during the last two censuses in the Czech Republic.
The authors argue that the number of labour positions in the city of Brno and its
immediate hinterland during 1991 – 2001 was not changed despite a remarkable
rise of unemployment. It  is caused by the increase of commuting to Brno. This
increase  was  predominantly  determined  by  commuting  from  greater  distances
within the Czech Republic and commuting from abroad.

Keywords: Brno, labour positions, commuting

Úvod 
Zhoršující  se situaci na trhu práce ve městě Brně (počet  nezaměstnaných

v polovině roku 2004 činil 21,4 tis. a míra nezaměstnanosti 11,0 %) vysvětluje řada
expertů  úbytkem  pracovních  míst  ve  městě.  Opírají  se  zejména  o  údaje
z posledních dvou sčítání lidu (1991 a 2001) a tvrdí, že počet pracovních míst ve
městě Brně během desetiletí klesl o více než 23,5 tis. (z 252 045 na 228 494). Při
odhadu počtu pracovních míst v Brně v roce 1991 vycházejí ze zjištěného počtu
ekonomicky aktivních  osob  s trvalým bydlištěm v Brně  a  počtu  vyjíždějících  a
dojíždějících  za  prací.  V roce  2001  ekonomicky  aktivní  obyvatelstvo  je
nahrazováno  obyvatelstvem  pracujícím,  a  to  z důvodu  daleko  většího  počtu
nezaměstnaných  než  tomu  bylo  před  deseti  lety.  Uvedený  způsob  výpočtu
pracovních míst v Brně je však chybný. Cílem našeho příspěvku je ukázat skutečný
stav  vývoje  počtu  pracovních  míst  v Brně  v devadesátých  letech  a  na  počátku
tohoto století.

Pracovní místa ve městě Brně dle výsledků sčítání 1991 a 2001
Podrobnější analýza výsledků obou sčítání ukazuje, že data z těchto censů

nejsou  plně  srovnatelná.  Toto  zjištění  se  týká  také  celkového  počtu  obyvatel.
V roce  2001  totiž  byli  do  celkového  počtu  obyvatel  zahrnuti  i  cizinci
s dlouhodobým pobytem v ČR, kteří při sčítání v roce 1991 patřili jen do skupiny
dočasně přítomného obyvatelstva. 

Rozdíly  mezi  sčítáními  lze  najít  také  ve  vymezení  pojmu  „ekonomicky
aktivní obyvatelstvo“. V roce 1991 zahrnovala tato kategorie i ženy na tzv. další
mateřské  dovolené  a  osoby pobírající  rodičovský příspěvek,  pokud trval  jejich
pracovní poměr. V roce 2001 již tyto osoby byly zařazeny do skupiny ekonomicko
neaktivního obyvatelstva. 



Tabulka  č.  1  obsahuje  očištěná  data  o  pracovních  místech  v Brně  při
posledních dvou sčítáních. Údaj  o  počtu ekonomicky aktivních bydlících v roce
1991  je  zde  uváděn  již  bez  žen  na  další  mateřské  dovolené  a  údaj  o  počtu
ekonomicky aktivních v roce  2001 nezahrnuje ekonomicky aktivní  cizince.  Tito
jsou zařazeni do skupiny osob dojíždějících za prací do Brna ze zahraničí. 

Při výpočtu obsazených pracovních míst v roce 1991 ani Český statistický
úřad (ČSÚ) nezohledňoval skutečnost, že do ekonomicky aktivních obyvatel patřily
i osoby nezaměstnané, a to z toho důvodu, že jejich počet byl nevýznamný (?). Na
konci  února  1991  na  úřadech  práce  v ČR  bylo  registrováno  74,8  tis.
nezaměstnaných, takže vykazovaná míra registrované nezaměstnanosti  činila 1,4
%. Na úřadech práce však nebyli registrováni všichni nezaměstnaní, neboť sčítání
lidu  zjistilo,  že  v ČR  k 3.3.1991  bylo  122 814  ekonomicky  aktivních  osob
hledajících  si  zaměstnání,  tedy  skutečná  míra  nezaměstnanosti  činila  2,3  %.
V samotném  Brně  byl  tento  rozdíl  ještě  větší:  3 436  registrovaných
nezaměstnaných (míra registrované nezaměstnanosti 1,4 %), 6 290 hledajících si
zaměstnání (míra nezaměstnanosti 2,6 %). Domníváme se, že číslo větší než 6 tisíc
je  značně  vysoké,  a  že  tedy  nelze  do  obsazených pracovních  míst  započítávat
neexistující místa osob hledajících si zaměstnání.  

Aby data z roku 1991 a 2001 byla plně srovnatelná, zahrnuli jsme do osob
vyjíždějících  za  prací  do  zahraničí  v roce  1991  i  osoby  vyjíždějící  z Brna  na
Slovensko (328 osob), ač SR v té době bylo součástí společného státu ČSFR. Údaj
o dojíždějících  ze zahraničí v tomto roce zahrnoval jednak dojíždějící  ze SR do
Brna  (1 569  osob)  a  jednak  dojíždějící  ze  zahraničí  (asi  800  osob  –  odhad
Geografického ústavu AV ČR).  

Výsledky sčítání z roku 2001 uvádějí, že v Brně bydlelo 3 284 ekonomicky
aktivních cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem. Ve skutečnosti jich však bylo
daleko více, neboť podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v březnu
2001  v Brně  pracovalo  téměř  9  tis.  cizinců  (1 740  osob  s platným pracovním
povolením, 4 915 občanů SR registrovaných Úřadem práce Brno-město – ÚPBM a
2 222 osob se živnostenským oprávněním). Proto jsme do tabulky č.1 zařadili údaj
8 877 dojíždějících ze zahraničí, jelikož lépe odráží skutečný stav.   

Z tabulky č.1 je patrné, že pokles obsazených pracovních míst v Brně nebyl
zdaleka  tak  radikální,  jak  uvádějí  některé  oficiální  zdroje  (ČSÚ,  ÚPBM).
V intercensálním  období  došlo  v Brně  k poklesu  obsazených  pracovních  míst
„pouze“ o  necelých 5  tisíc.  Pokles  byl  ale  ve  skutečnosti  ještě  menší,  protože
v dojížďce ze zahraničí není uvažováno s nelegálně zaměstnanými v Brně (2 až 4
tis.).  Zdůvodňovat  zhoršující  se  situaci  na  trhu  práce  ve  městě  Brně  poklesem
pracovních míst v něm je přinejmenším nepřesné. Počet pracovních míst v Brně se
po roce 1989 výrazněji nezměnil, ale změnila se jejich odvětvová struktura, a to
významně ve prospěch nevýrobního sektoru ekonomiky. 

Dojížďka za prací do Brna v roce 2001



Nárůst  počtu  nezaměstnaných  v Brně  byl  doprovázen  nejen  nárůstem
dojíždějících  z ciziny,  ale  také  (jak  napovídají  data  v tab.  č.1)  nárůstem
dojíždějících za prací  z ostatního území ČR (z 59,4 na 65,1 tis.).   Na navýšení
počtu dojíždějících se však vůbec nepodílelo nejbližší zázemí města Brna. 

Samozřejmě,  nejvíce  osob  do  Brna  dojíždělo  v roce  2001  z obcí  okresu
Brno-venkov, a to  29 213 (avšak tj.o  2,4  tis.méně než tomu bylo v roce  1991).
Podle počtu dojíždějících následovaly tyto okresy Jihomoravského kraje: Vyškov
(6,9 tis.), Břeclav (6,0 tis), Blansko (4,9 tis.), Znojmo (2,8 tis.) a Hodonín (2,0 tis.).
Dojížďka za prací do Brna se zvýšila kromě Vyškova u všech okresů, nejvíce u
okresu Blansko (nárůst o 1,2 tis. dojíždějících, tj. o 31,8 %). Vysokým nárůstem se
prezentovaly i okresy Žďár nad Sázavou a Třebíč. Ze Žďárska dojíždělo do Brna
za prací dokonce více osob než z okresu Hodonín. Počet dojíždějících činil 2 246
osob (nárůst o 676 osob, tj. 43,1 %) a počet dojíždějících z okresu Třebíč 1 707
osob (nárůst o 548 osob, tj. 47,3 %). 

Srovnání dat z posledních dvou censů nám umožnilo nalézt odpověď i na
otázku,  nakolik se změnila dojížďka za prací do Brna v jeho zázemí. Dojížďkové
zázemí města Brna je tvořeno obcemi, z kterých vyjíždí za prací do Brna alespoň
10  %  zaměstnaných  s trvalým bydlištěm v daných  obcích.  Dojížďkové  zázemí
města Brna je složeno ze čtyř dílčích zón, odlišených intenzitou vyjížďky za prací
do Brna. První zónu zázemí tvoří obce, z kterých do Brna vyjíždí  50 a více procent
ze zaměstnaných, druhou zónu obce s podílem 33,4 – 49,9 %, třetí obce s podílem
20,0 – 33,3 % a poslední čtvrtou obce s podílem 10,0 až 19,9 %.

Soubor  obcí  ze  kterých  dojížděla  za  prací  do  Brna  alespoň  desetina
zaměstnaného,  zde  bydlícího  obyvatelstva  se  v roce  2001  podstatně  rozšířil.
Zatímco v roce 1991 bylo takových obcí 252, v roce 2001 to bylo již  339 obcí.
Dojížďkové zázemí města Brna zasahovalo nejen do všech okresů Jihomoravského
kraje, ale i do okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou z kraje Vysočina. Oproti roku
1991 však klesl počet obcí ležících v 1.zóně zázemí, a to ze 49 na 43 obcí.  Ve
2.zóně počet obcí vzrostl z 53 na 68, ve třetí z 66 na 92 a ve čtvrté z 84 na 136.
Počet vyjíždějících do Brna z obcí všech zón zázemí činil 45,2 tis., tj. 69,5 % všech
dojíždějících za prací do Brna (tab. č.2.).  

V devadesátých letech klesala dojížďka za prací do Brna z obcí položených
nejblíže k Brnu a naopak rostla z obcí vzdálenějších od Brna. Pokles dojíždějících
z bezprostředního zázemí města  Brna  lze  vysvětlit  skutečností,  že  bezprostřední
zázemí  po  roce  1989  se  nestalo  územím  charakteristickým  pouze  výstavbou
rodinných  domků  (posílení  obytné  funkce),  ale  také  vznikem  pracovních
příležitostí,  především v terciárním sektoru (posílení  pracovní funkce).  Lze tedy
jednoznačně  hovořit  o  prohlubujícím  se  procesu  suburbanizace  v brněnské
aglomeraci.  Pracovní  místa  vznikaly  především  v obcích  s výhodnou  dopravní
polohou. 

Počet  vyjíždějících  za  prací  do  Brna  z prvních  dvou  zón  dojížďkového
zázemí  klesl  o  2,8  tis.  Během  deseti  let  však  v tomto  území  přibylo  3  tis.



pracovních míst.  Na druhé  straně  pokles  pracovních  míst  v menších  střediscích
vzdálenějších od Brna (20 km a více) byl příčinou nárůstu dojížďky za prací do
Brna  ze  třetí  a  čtvrté  zóny  dojížďkového  zázemí  města.  O  poklesu  počtu
pracujících  ve  vzdálenějších  střediscích  od  Brna  v okrese  Brno-venkov
(Židlochovice, Ivančice, Oslavany, Tišnov) vypovídá tab. č.4.      Počet pracovních
míst však klesl i ve střediscích, která se nachází v okresech sousedících s okresem
Brno-venkov a jsou součástí dojížďkového zázemí města Brna. Jde o Bučovice,
Klobouky u Brna, Adamov atd.  K největšímu poklesu pracovních míst v zázemí
města  Brna  však  došlo  v Adamově  v důsledku  uvolnění  pracovníků  ve
strojírenském podniku Adast.  Z Adamova počet  vyjíždějících  za  prací  do  Brna
vzrostl z 327 na 549. Podíl všech dojíždějících na obsazených pracovních místech
v Brně během deseti let vzrostl z 25,9% na 31,6%. 

Závěr
Důležitým  zjištěním  analýzy  vývoje  dojíždění  za  prací  do  města  Brna

v období let 1991 až  2001 je skutečnost, že počet dojíždějících vzrostl o více než
12 tisíc a jejich podíl na pracovních místech v Brně již překročil hranici 30 %,
přitom  počet  pracovních  míst  v Brně  zůstal  prakticky  zachován.  Na  nárůstu
dojížďky se podílela rozhodující měrou dojížďka z větších vzdáleností v rámci ČR
a dojížďka ze zahraničí. Vytvoření pracovních míst v obcích nedaleko Brna bylo
příčinou poklesu dojížďky za  prací  z nejbližšího zázemí Brna.  Tyto skutečnosti
naznačují,  že  v Brně  a  jeho  bezprostředním  zázemí  je  vytvořeno  dostatečné
množství  pracovních  míst,  ale  o  místa  s vyšší  fyzickou  náročností  či  o  místa
s horším finančním ohodnocením není ze strany zde bydlícího obyvatelstva zájem.
Tato místa jsou obsazována dojíždějícími z větší vzdálenosti.
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OBJECTIVE APPROACH TO LABOUR POSITIONS IN THE CITY OF
BRNO AND ITS HINTERLAND

Resume



An important result of commuting development analysis in the city of Brno
during 1991 – 2001 is a fact that the number of commuters increased by more than
12 thousands and their proportion in labour positions in Brno crossed the level of
30 %, while the number of labour positions in Brno remained unchanged in a fact.
Increase in commuting was mainly caused by commuting from greater distances
within  the  Czech  Republic  and  from  abroad.  Labour  position  creation  in
municipalities not far from Brno caused the decrease in commuting from immediate
hinterland of Brno. These facts suggest that in Brno and its immediate hinterland
there  is  a  sufficient  number  of  labour  positions,  but  positions  more  physically
demanding or with worse financial benefits are not reflected by local population.
These positions are occupied by commuters from greater distance.

Fig. 1 Labour positions in the city of Brno (March, 3, 1991 and March, 1, 2001)
Fig. 2 Commuting hinterland of the city of Brno in 2001
Fig. 3 Changes in commuting to the city of Brno in 1991 – 2001 according to the
zones of commuting hinterland
Fig. 4 Rank of the largest centres of Brno-venkov district according to the number
of occupied labour positions

tab. č. 1 Pracovní místa ve městě Brně k 3.3.1991 a   k 1.3.2001
Rok

1991 2001

ekonomicky aktivní bydlící 196 232 191 152

nezaměstnaní 6 290 17 461

vyjíždějící za prací do ČR 11 864 12 467

vyjíždějící za prací do zahraničí 842 885

vyjíždějící za prací celkem 12 706 13 352

dojíždějící za prací z ČR 59 419 65 127

dojíždějící za prací ze zahraničí 2 369 8 877

dojíždějící za prací celkem 61 788 74 004

obsazená pracovní místa 239 024 234 343

Pramen:  Sčítání  lidu,  domů a bytů 1991,  2001;  Mezinárodní  pracovní migrace,
Bulletin č.12, VÚPSV, 1993 
tab. č. 2 Dojížďkové zázemí města Brna v roce 2001

Obce, ve kterých %
vyjíždějících ze zaměstnaných 

činil

Počet
obcí

Počet vyjíždějících
do Brna

Zaměstnan
í

Průměrný podíl
vyjíždějících do

Brna ze
zaměstnaných

(%)



50,0 a více 43 11 883 20 573 57,8

33,4 – 49,9 68 15 055 35 631 42,3

20,0 – 33,3 92 11 261 43 513 25,9

10,0 – 19,9 136 7 134 54 928 13,0

Celkem 339 45 233 154 645 29,3

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001. Dojížďka do zaměstnání a škol –
Jihomoravský kraj. ČSÚ Praha, 2004.

tab.  č.3  Změny v dojížďce do města Brna v období let  1991 – 2001 podle  zón
dojížďkového zázemí 2001

Zóny (obce, ve
kterých % vyj.
ze zam. činil)

Počet vyj. do
Brna v roce

1991

Podíl zón na doj.
do Brna 1991 (%)

Počet vyj.
do Brna

v roce 2001

Podíl zón na
doj. do Brna

2001 (%)

Index
2001/1991

zóna 1 
(50,0 a více) 13 538 22,2 11 883 18,3 87,8

zóna 2
(33,4 – 49,9) 16 197 26,6 15 055 23,1 92,9

zóna 3 
(20,0 – 33,3) 11 101 18,2 11 261 17,3 101,4

zóna 4 
(10,0 – 19,9) 5 588 9,2 7 134 11,0 127,7

Celkem 46 424 76,1 45 333 69,7 97,6

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 1991, 2001;

tab. č. 4 Pořadí největších středisek okresu Brno-venkov podle počtu 
obsazených pracovních míst k 1.3.2001 

Obec
Počet pracovních

míst
2 001 1991

2001/1991
*100

1.  Kuřim 5 971 5 770 103,5
2.  Ivančice 4 256 4 835 88,0



3.  Tišnov 3 712 4 094 90,7
4.  Rosice + Zastávka 3 684 4 457 82,7
5.  Modřice 3 292 3 218 102,3
6.  Židlochovice + Hrušovany u B. 2 460 3 602 68,3
7.  Šlapanice 1 572 1 227 128,1
8.  Veverská Bítýška 1 542 1 065 144,8
9.  Oslavany 1 184 1 265 93,6
10. Rajhrad 1 053 714 147,5

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 1991, 2001; 
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VNÍMANIE SUSEDNEJ KRAJINY OBYVATEĽMI PRIHRANIČNÉHO
ÚZEMIA OKRESU DUNAJSKÁ STREDA A ŽUPY GYŐR – MOSON –

SOPRON

Tamás László

Abstract:  After  big  changes  on  political  map  were  born  new states  and  new
borders in Europe. Arising new regions near by border belongs to economicaly less
advanced parts of new states for manny years. New impulse of their development
could be  cooperation between new states,  what presuppose  local  initiation.  We
would like  to  show in this  short  article  affiliation  between slovak –  hungarian
inhabitants living near-by border. It could be basis for future planning activity in
that territory.

Keywords: state border; social geography; behavioral geography; association near
- by state

Úvod
V 20. storočí nastali veľké zmeny na politickej mape Európy. Po ukončení

prvej  a druhej  svetovej  vojny vznikli nové štáty, čo logicky prinášalo so sebou
vznik nových štátnych hraníc. Obyvatelia na oboch stranách „nových“ hraníc zrazu
pocítili  prekážku medzi  sebou.  Už nemohli  prechádzať cez lúku, preplávať cez
potok,  aby  sa  dostali  do  susedného  štátu.  Hranica  začala  pôsobiť  ako  bariéra.
Odzrkadlila sa najmä na hospodárskej úrovni prihraničných regiónov, ktoré boli
dlhodobo na okraji záujmu a patrili jednoznačne k hospodársky najmenej vyspelým
častiam jednotlivých štátov.  Po  druhej  svetovej  vojne  sa  v Západnej  Európe  sa
rozvinula  spolupráca  cez  štátne hranice,  začali  kooperovať prihraničné  regióny.
Paralelne s tým sa preformovala funkcia a význam hranice, zmenilo sa postavenie
prihraničných regiónov, mnohé z nich vystupujú dnes ako strategické územia, ako
zóny integrácie a hospodárskej spolupráce (Sersli – Kiszel, 2000).

Stredoeurópske štáty nastupujúce po roku 1989 na cestu budovania trhovej
ekonomiky boli nútené hľadať nové možnosti rozvoja hospodárstva prihraničných
území, čo súviselo s oživením cezhraničnej spolupráce.

Vzťahy  medzi  obyvateľmi  prihraničných  oblastí  postupne  zoslabli,
najvýznamnejšie  na  juhozápadných  hraniciach  Slovenskej  republiky,  kým  na
južných,  resp.  severných  hraniciach  tento  trend  nebol  až  tak  viditeľný.  Prvým
významným cieľom naštartovania  cezhraničnej  spolupráce  bolo,  aby sa  obrátili
opäť  tvárou  k sebe,  čo  však  nie  je  možné  bez  pomoci  miestnej  iniciatívy
prihraničných  obcí.  Bolo  treba  zmeniť  vzťah  ľudí  k obyvateľom  susedného
regiónu.



Cieľom príspevku je  poukázať na názory obyvateľov západnej časti
slovensko-maďarského  prihraničného  územia,  prihraničných  obcí  okresu
Dunajská Streda a Župy Győr-Moson-Sopron na susedný štát. 

Pojem hranica
Štátna  hranica  podľa  medzinárodného  práva  vymedzuje  územie,

ktoré podlieha suverénnej  moci  určitého štátu.  Je  to  myslená čiara,  ktorá
oddeľuje  územie  samostatného  štátu  od  územia  iného  suverénneho  štátu.
Hranica  vedená  na  povrchu  zeme  alebo  hladine  vôd  určuje  súčasne  i
vzdušný a podzemný priestor,  ktorý podlieha suverenite príslušného štátu
(Brabec a i. 1998).

 „Hranica  v zmysle  »koniec  A  a  začiatok  B«  je  v celom  systéme
krajinnej sféry len výnimkou. V blízkosti hraničnej čiary sa vyskytuje istá
zóna  prechodu,  ktorú  z dôvodu  použiteľnosti  v politickej  geografii
budeme nazývať jednotne prihraničná oblasť   “ (Brabec, 1998). 

     Rechnitzer  (1999)  a  Halás  (2000)  konštatujú,  že  počas
historického  vývoja  sa  jednotlivé  krajiny  odvolávali  na  rôzne  zásady
vytvárania  hraníc.  Taká  bola  napríklad  zásada  prírodná  (geografická),
zásada  historických hraníc,  národnostná  zásada  alebo  jednoducho zásada
víťaza nad porazeným. Je preto zrejmé,  že hranice nosia v sebe možnosti
spájania aj oddeľovania. 

Vymedzenie územia
Prihraničnú  oblasť,  kde  sme  uskutočnili  prieskum  názorov

obyvateľov, medzinárodná rieka Dunaj rozdeľuje na severnú a južnú časť.
Podľa  Brabca  a  i.  (1998)  medzinárodná  rieka  je  taká  rieka,  ktorá  bola
medzinárodnou zmluvou internacionalizovaná. Severnú časť územia (ktorú
ďalej  označujeme  ako  „severný  subregión“)  predstavujú  katastre  obcí
Kľúčovec,  Medveďov,  Sap,  Gabčíkovo,  Baka,  Bodíky,  Vojka  nad
Dunajom,  Kyselica,  Dobrohošť  a  Šamorín.  Ide  o  sídla,  ktorých  časti
katastrov sú tiež aj  hranicami medzi Slovenskou republikou a Maďarskou
republikou.  Patria  do  Trnavského  kraja,  okresu  Dunajská  Streda.  Južnú
čast  (ďalej  „južný  subregión“)  tvoria  obce  Nagybajcs,  Győrzámoly,
Ásványráró,  Lipót,  Dunaremete,  Kisbodak,  Dunasziget,  Dunakiliti  a
Rajka, ktoré administratívne môžeme zaraďovať do Župy Győr – Moson –
Sopron a ležia pozdĺž maďarsko-slovenskej hranici.

Vzťah obyvateľov k susednému štátu
Vzťah, názory a subjektívne predstavy ľudí o danom jave skúma sociálna

geografia.  V rámci  sociálnej  geografie  rozlišujeme behaviorálny a  humanistický
prístup. Základom behaviorálnej koncepcie je systém podnet - reakcia. Ťažiskom
výskumu  je  štúdium  percepcie,  preferencií  a  predstáv  človeka.  Percepcia



v humanistickom prístupe je obohatená o nové otázky, myšlienky, ktoré sú človeku
vlastné (Kollár, 1992). 

Problematika chápania priestorového správania sa človeka v humanistickom
prístupe má mnohé spoločné znaky s behaviorálnym chápaním. Obidva prístupy sa
však čiastočne prelínajú (Kollár, 1992).

Podľa Kollára (2001) obraz susednej krajiny je prezentovaný ako závislá
premenná,  ktorej  vysvetlenie  je  založené  na  pohybe  človeka  cez  hranicu,
sociálnych cezhraničných kontaktoch, príjme mediálnych informácií zo susedného
štátu,  znalosť  jazyka  susedného  štátu  a  sociodemografických  znakoch
respondentov. 

Vnímanie je poznávací proces, ktorým jedinec registruje informácie
získané  sprostredkovane  zmyslovými  orgánmi.  Priamym  podnetom
vznikajú pocity,  ktoré predstavujú jednoduché kvality vedomia.  Vnímaný
obraz je zároveň aj výtvorom  podnetov ovplyvnený minulou skúsenosťou,
motivačnými  osobnými  ale  i sociálno-kultúrnymi  vplyvmi.  Vnímajúci
jedinec  už preto  pri  vstupe informácie  aktívne triedi,  tak aby zredukoval
neistotu a získal poznatky, ktoré predstavujú určitú hodnotu pre neho.

Vnem  možno  charakterizovať  ako  nositeľa  významu.  Je  zložený
z pocitov.  Rovnako ako pocit  je  subjektívny obraz objektívnej  reality.  Je
výslednicou činnosti  aktívnej  osobnosti  a zároveň je  súčasne regulujúcim
činiteľom  správania  sa  analyzátorov.  Proces  vnímania  nie  je  preto  len
fázou  príjmu,  ale  aj  fázou  spracovania  informácií  (Krogman,  2001  in
Dubcová,  2002).  Podľa  novších  výskumov  funguje  na  báze  cyklického
modelu, kde vnímavá informácia utvára a mení pamäťové schémy človeka,
pamäťová  schéma  sa  zasa  modifikuje  spôsob  nášho  pozorovania
a percepcie  a k informáciám  sa  vraciame  späť  už  na  základe  nových
výberových kritérií (Kollár, 2001).

Postoje,  dojmy,  hodnoty  a   význam  prostredia  vplývajú  na
emociálny  stav  človeka,  na  vytváranie  jeho  pocitov  a predstáv,  ktoré  sa
odzrkadľujú  v jeho  priestorovom  správaní  sa  (Kollár,  2001),  preto
poznanie  postojov  a  reakcií  i  človeka  v  pohraničnom  území  je
nevyhnutným predpokladom rozvoja tohto regiónu (Dubcová, 2002).

Asociácie susedného štátu u obyvateľov pohraničného regiónu
Anketový  prieskum  sa  uskutočnil  v rokoch  2001  a 2002.  Oslovili

sme 457 obyvateľov pohraničného územia,  z toho počtu 259 (56,67%) v 
 severnom a 198  (43,33%)  v   južnom subregióne.  Medzi  457  opýtanými
bolo  205  mužov,  t.  j.  44,86% a  252  žien  (55,14%).  Dotazník  obsahoval
niekoľko otázok týkajúcich sa vzťahu obyvateľov pohraničia k susednému
štátu. 



V tomto  príspevku  analyzujeme  vybranú  otázku  ankety:  Napíšte  5
vecí,  ktoré  vás  napadnú  ako  prvé,  keď  počujete  slovo  Maďarsko  (resp.
Slovensko)  .

V našom záujmovom území sme od 457 opýtaných dostali 928 odpovedí.
Respondenti uvádzali často aj viac ako 5 alternatív odpovedí, ale boli i takí, ktorí
nenapísali  ani  jednu  odpoveď.  Najčastejšie  respondenti  do  svojich  dotazníkov
uviedli 2 asociácie (tab. č 1).

Tabuľka č. 1: Počet opýtaných respondentov a početnosť odpovedí
Počet
respondentov

Počet
odpovedí
spolu

Počet dotazníkov s odpoveďami

0 2 viac ako 5

Severný subregión 259 546 25   68 12
Južný subregión 198 382 17   49    8
Celý región 457 928 42 116 20
/Terénny výskum T. László, 2001-2002/
Odpovede respondentov sme zatriedili do tematických skupín: 

Tabuľka č. 2: Tematické skupiny a početnosť odpovedí

Tematické  skupiny
odpovedí

Odpovede spolu

Severný subregión Južný subregión Región spolu

abs. % abs. % abs. %

Konkrétny  geografický
objekt

147 26,92 122 31,94 269 29,98

Vlastnosti obyvateľov 86 15,75 83 21,73 169 18,21

Kultúra 59 10,80 4 1,05 63 6,78

Politika 45 8,24 92 24,08 137 14,76

Životné podmienky 49 8,97 13 3,40 62 6,68

Gastronómia 36 6,59 18 4,71 54 5,82

Šport 30 5,49 11 2,88 41 4,41

Príroda 9 1,65 19 4,97 28 3,01

Nákupy 33 6,04 0 0 33 3,55

Dovolenka 8 1,46 5 1,31 13 1,40

Príbuzní a známi 13 2,38 15 3,93 28 3,01

Znaky štátnosti 15 2,74 0 0 15 1,61

Spolupatričnosť 16 2,93 0 0 16 0,01

Spolu 546 100 382 100 928 100

/Terénny výskum T. László, 2001-2002/
I keď  sme  sa  snažili  vytvoriť  rovnaké  tematické  skupiny  v oboch

študovaných regiónoch, musíme konštatovať, že kategórie odpovedí respondentov
celkom  nekorešpondovali  navzájom.  Širšia  škála  odpovedí  bola  zistená



u respondentov  severného  ako  južného  subregiónu.  V južnom  subregióne  sa
nevyskytli  názory  ako  nákupy,  znaky  štátnosti  a spolupatričnosti  so  susedným
štátom – typu „Aj ja som ...“.

Na asociáciu odpovedí má vplyv vzdelanostná úroveň respondentov.
Od  respondentov  s nižšou  úrovňou  vzdelania  sme  získali  odpovede
konkrétneho  charakteru,  resp.  informácie,  o ktorých  sú  informovaní
z médií  alebo  z tlače,  ale  chýbali  im  odpovede,  ktoré  poukazujú  na
schopnosť  hlbšie  sa  zamyslieť  nad  daným  problémom.  V  anketách  od
respondentov  s vyšším  vzdelaním  prevládali  práve  otázky  takého  typu,
samozrejme spolu  s konkrétnymi, faktografickými odpoveďami. 

Z tabuľky č. 3 vidíme, že v severnom subregióne počet odpovedí bol 546
u 259 respondentov. Respondenti v 25 prípadoch (9,6%) nezodpovedali otázku, ale
12-krát (4,63%) uviedli viac ako 5 asociácií. Najčastejšie – až 68-krát (26,25%) –
respondenti uviedli dve asociácie.

Konkrétny  geografický  objekt (názvy  miest,  vodných  tokov,  a pod.)
dominuje medzi odpoveďami respondentov s nižšou úrovňou vzdelania – 47-krát
bez  ukončeného  základného  vzdelania,  42-krát  so  základným  a 38-krát
s učňovským vzdelaním. Z celkového počtu asociácií konkrétny geografický objekt
sa  objavil  147-krát  (26,92%  odpovedí).  Medzi  nimi  najčastejšie  sa  objavovali
mestá, ako Budapešť, Győr, jazero Balaton, rieka Dunaj a oblasť Hortobágy. 

Na  vlastnosti  obyvateľov susedného  štátu  asociovali  viac  respondenti
s vyšším vzdelaním: 30 asociácií  uviedli  respondenti s vysokoškolským, a 27 so
stredoškolským vzdelaním, ale v menšom počte vlastnosti obyvateľov susedného
štátu uviedli aj respondenti s nižšou úrovňou vzdelania. Vlastnosti uviedli celkom
86-krát,  čo predstavuje 15,75% názorov respondentov zo severného subregiónu.
Pozitívne  vlastnosti  označili  v  49  prípadoch.  Podľa  nich  sú  ľudia  za  hranicou
bezprostrední, milí, temperamentní a otvorení. S negatívnymi vlastnosťami sme sa
stretli 37-krát. Najčastejšie medzi odpoveďami sa objavovala namyslenosť, hrdosť
a podľa jedného opýtaného obyvatelia Maďarska trpia  komplexom nadradenosti
(túto odpoveď uviedol respondent maďarskej národnosti). 

Maďarsko  s  maďarskou  kultúrou spájali  respondenti  –  na  rozdiel  od
predchádzajúcich  prípadov  –  nezávisle  od  vzdelania  59-krát,  t.  j.  10,81%
z celkového  počtu  odpovedí.  Pod  týmto  pojmom  rozumieme  respondentmi
vymenované kultúrno-historické  pamiatky,  umenie  a  dejiny.  Najviac  kultúrnych
pamiatok alebo kultúrnych slávností uviedli obyvatelia s učňovským (19-krát), 16-
krát so základným a v 13 prípadoch s vysokoškolským vzdelaním.

Na  politiku si  spomenuli  hlavne  respondenti  s vysokoškolským  a
stredoškolským vzdelaním.  Z celkového  počtu  45  názorov  (8,24%)  respondenti
najčastejšie uviedli vysokú korupciu i nesplnené sľuby politikov, obraz slobodného
štátu, NATO a spomenuli si začiatok pádu železnej opony. 

Vyššiu životnú úroveň v Maďarsku, ako máme u nás, uviedli respondenti tak
s nižšou úrovňou vzdelania, ako aj s vyšším vzdelaním 49-krát (8,97% asociácií). 



Gastronómiu respondenti aj s vyšším aj s nižším vzdelaním spomenuli v 36
prípadoch (6,59% z celkového počtu odpovedí).  Medzi odpoveďami sa objavila
maďarská kuchyňa a maďarské vína.

Mená  športovcov  alebo  športových  klubov uviedli  respondenti  s nižším
vzdelaním,  aj  s vyššou  úrovňou  vzdelania  celkom  30-krát  (5,49%).  Futbaloví
fanúšikovia  si  najčastejšie  spomenuli  na  slávny  športový  klub  „Ferencváros
Budapešť“ a na hráčov bývalej zlatej futbalovej jedenástky. 

Maďarsko  s  obrazmi  prírodných  krás spájali  respondenti  hlavne  so
stredoškolským a s vysokoškolským vzdelaním v deviatich prípadoch (1,65%).

Na  nákupy,  hlavne  na  trhy  asociovali  väčšinou  respondenti  s nižším
vzdelaním v 33 prípadoch (6,04%). 

Príjemné strávenie dovolenky v Maďarsku uviedli najmä respondenti, ktorí
absolvovali minimálne strednú školu, 8-krát, čo predstavuje 1,47% odpovedí.

Na svojich príbuzných a známych si pomysleli respondenti tak s nižším, ako
aj s vyšším vzdelaním celkom v trinástich prípadoch. 

Znaky maďarskej štátnosti uviedli respondenti hlavne so stredoškolským a
s vysokoškolským vzdelaním. V 15 prípadoch (2,75%) spájali Maďarsko s hymnou
a maďarskou vlajkou.

V šestnástich prípadoch (2,93%) respondenti prejavili identitu s     maďarským  
národom a uviedli,  sú  Maďari.  Takú  asociáciu  uviedli  respondenti  aj  s vyššou
úrovňou vzdelania, aj s nižším vzdelaním. Asociácie susedného štátu obyvateľov
severného subregiónu dokumentujeme v tabuľke č. 3 a znázorňujeme grafom č. 1.

Respondenti  južného  subregiónu  uviedli  382  asociácií  na  Slovensko.
Podobne  ako  v prípade  severného územia,  ani  v južnej  časti  všetci  respondenti
nezodpovedali otázku. Tabuľka č. 1 nám prezrádza, že 17 (8,5,6%) resondentov
neuviedlo ani jednu asociáciu, ale ôsmi (4,04%) uviedli viac ako 5 asociácií. Vo
väčšine  prípadov respondenti  uviedli  dve  asociácie  (47-krát,  24,7%).  Asociácie
sme zaradili do tých istých vyšších kategórií, ako v prípade severného subregiónu
(graf č. 2).

Konkrétny geografický objekt, ako aj v severnom subregióne, i v južnom bol
frekventovaný  hlavne  u  respondentov  s nižším  vzdelaním  –  36-krát  bez
ukončeného základného vzdelania,  20-krát so základným vzdelaním a v menšom
počte aj  s vyššou úrovňou vzdelania.  Z celkového počtu  122  asociácií  (31,94%
z celkového  počtu  odpovedí  za  južný  subregión)  sa  najčastejšie  vyskytovali
pohorie Tatry, mesto Bratislava a Gabčíkovo v súvislosti s vodným dielom.
Graf č. 1: Asociácie Maďarska u obyvateľov severného subregiónu
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Vlastnosti obyvateľov susedného štátu uviedli najmä respondenti s vyššou
úrovňou  vzdelania,  30-krát  s vysokoškolským  a 20-krát  so  stredoškolským
vzdelaním a v menšom počte aj respondenti s nižšou úrovňou vzdelaním celkom
83-krát,  čo  predstavuje  21,73%  asociácií.  Tak  ako  aj  v prípade  severného
subregiónu,  v menšom počte  respondenti  uviedli  pozitívne  vlastnosti,  iba  v  26
prípadoch. Najčastejšie označili ľudí žijúcich severne od slovensko – maďarskej
hranice za milých a pohostinných. Negatívne vlastnosti uviedli respondenti až 57-
krát.  Najčastejšie  medzi  negatívnymi  prívlastkami  sa  objavovala  namyslenosť
uzavretosť a dvojtvárnosť.   

Na  slovenskú  kultúru asociovali  rovnako  dvakrát  respondenti  so
stredoškolským aj s vysokoškolským vzdelaním celkom 4-krát (1,05% z celkového
počtu).  V porovnaní  s asociáciami  respondentov  zo  severného  subregiónu,
respondenti južného subregiónu uviedli oveľa užšiu škálu asociácií, ktoré by sme
mohli  zaradiť  do  tejto  skupiny.  Uviedli  najznámejšie  kultúrno  –  historické
pamiatky hlavného mesta SR: Bratislavský hrad a Dóm svätého Martina.

Slovensko  s  politikou spájali  najmä  respondenti  so  stredoškolským
a vysokoškolským  vzdelaním  92-krát,  t.  j.  v  24,08%  prípadov.  Uviedli  mená
politikov  Vladimíra  Mečiara  a  Miklósa  Duraya  ,  spomenuli  si  „Felvidék“,
nacionalizmus, korupciu a uviedli aj  maďarskú menšinu žijúcu na Slovensku. Je
zaujímavé, že od nižšieho počtu respondentov v južnom subregióne sme dostali
viac ako dvojnásobný počet na túto tému, ako v severnej časti územia. 

Nižšiu až nízku životnú úroveň obyvateľov Slovenska uviedli respondenti
(nezávisle od ukončeného vzdelania) južného celkom subregiónu 13-krát (3,40%).
V prípade tejto asociácie názory respondentov zo severného a južného subregiónu
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sa  úplne  zhodujú  –  od  respondentov  zo  severného  subregiónu  až  49-krát  sme
získali  názor,  že  obyvatelia  Maďarska  majú  vyššiu  životnú  úroveň,  ako  oni
a opačný názor sa neobjavil ani v jednom prípade. Slovensko s gastronómiou bez
ohľadu na vzdelanie spájali respondenti v 18 prípadoch, t. j. 4,71%. Najčastejšie
uviedli slovenskú kuchyňu a slovenské pivo. 

Mená slovenských športovcov alebo športových klubov nie sú cudzie ani
obyvateľom južného subregiónu, hlavne s nižším vzdelaním: z celkového počtu 11
odpovedí  (2,88%)  5  uviedli  respondenti  s učňovským  vzdelaním.  Medzi
odpoveďami sa objavilo meno futbalistu Attilu Pinteho (v období prieskumu hráča
Ferencvárosu Budapešť) a športových klubov DAC Dunajská Streda a ŠK Slovan
Bratislava. 

Do  skupiny  odpovedí  príroda sme  zaradili  19  (4,97%)  asociácií
respondentov  so  stredoškolským  a  s  vysokoškolským  vzdelaním.  Spomenuli
hrebene Tatier a nie sú im cudzie ani krásne slovenské jaskyne. Peknú dovolenku
na Slovensku uviedli respondenti hlavne so stredoškolským vzdelaním 5-krát, t. j.
1,31% z celkového počtu odpovedí. Na svojich  príbuzných a známych podobne
ako aj v severnom subregióne asociovali pätnásti respondenti (3,93%) nezávisle od
vzdelania.  Asociácie  susedného  štátu  obyvateľov  južného  subregiónu
dokumentujeme tabuľkou č. 3.

Graf č. 2: Asociácie Slovenska u obyvateľov južného subregiónu
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Tabuľka č.3: Asociácie Maďarska u obyvateľov severného subregiónu

Odpoveď Počet odpovedí
1 2 3 4 5 Spolu

1. Konkrétny geografický objekt 47 42 38 12 147
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Tabuľka č. 4: Asociácie Slovenska u obyvateľov južného subregiónu
Odpoveď Počet odpovedí

1 2 3 4 5 Spolu
1. Konkrétny geografický objekt 36 20 24 21 122

Tatry
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Čísla 1 až 5 v tabuľkách 3. a 4. označujú najvyššie vzdelanie respondentov:
   1. – bez ukončeného základného vzdelania 
   2. – so základným vzdelaním 
   3. – s učňovským vzdelaním
   4. – so stredoškolským vzdelaním
   5. – s vysokoškolským vzdelaním

Záver
Z výsledkov  analýzy  anketového  prieskumu  môžeme  konštatovať,  že

obyvatelia  prihraničného  regiónu  susednú  krajinu  a jej  obyvateľov  poznajú.
Respondentmi vyslovené názory môžu slúžiť ako základ pre ďalšie upevňovanie a
budovanie cezhraničnej  spolupráce napr.  vybudovaním mostov cez rieku Dunaj,
ktorá čoraz viac získa funkciu spojovacieho článku medzi dvoma krajinami.

Kľúčom  k zmene  súčasného  stavu  k lepšiemu  sú  vlastní  obyvatelia
pohraničia. Oni musia sami prísť s novými nápadmi a plánmi. Ostatní im môžu iba
pomáhať v ich snažení. 
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PERCEPTION OF NEIGHBOUR COUNTRY INHABITANTS LIVING
NEAR-BY BORDER TERRITORY IN EARLDOM DUNAJSKÁ STREDA &

GYŐR-MOSON-SOPRON

Resume
Opening borders in 1989 was deep influence on development in territories

near by border.  Regions near by Slovak – Hungarian border has many common
hostorical features and bands.

Now river Danube disjoint people and did not emerge barriers living near by
slovak  and  hungarian  border.  But  contrary,  it  acquires  conjuctive  funktions
between two countries.

In hands of people living in near-by border is the key of changing situation
for better. They must makes new thought and plans. The others could help them to
promde their plans. With this work we would like to help in searching possibilities
to kooperate.

List of chart:
Chart  no.  1:  The  number  of  respondents  and  the  number  of  responses  (Local
experiment, Tamás László, 2001-2002) 
Chart no. 2: Teamtical group and and the number of respons (Local experiment,
Tamás László, 2001-2002) 
Chart  no.  3:  Association  Hungary  –  inhabitants  of  northn  subregion  (Local
experiment, Tamás László, 2001-2002)

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tematické skupiny 

odpovedí

počet 
odpovedí

respondenti bez základného vzdelania
respondenti so základným vzdelaním
respondenti s učňovským vzdelaním
respondenti so stredoškolským vzdelaním
respondenti s vysokoškolským vzdelaním



Chart no. 4: Association Slovak republic – inhabilants of southern subregion (Local
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VYBRANÉ ŠPECIFIKÁ AGROCENZUSU (R. 2001)
V DOLNONITRIANSKOM REGIÓNE

Gábor Lelkes

Abstract:  Agriculture, as one of the principal branches of national economies, is
always in the first place of interest of the statistical surveys, because no one modern
country can afford shortcomings in its food supply or declining its rural areas. The
article deals with some specific area of the first agricultural census in Slovakia, and
using  the  results  it  describes  some  phenomenons  (farm  structure,  man-power
structure  of  farms)  in  the  districts  of  Nové  Zámky  and  Komárno,  which  are
considered to be one of the most higly productive agricultural regions in Slovakia. 

Key  words: agrocensus,  farm of  legal  entity,  farm of  natural  person,  farm of
registered natural person, farm of nonregistered natural person, farmer, educational
level

Úvod
Východiskovou základňou pre riadenie každej vyspelej spoločnosti je zber,

spracovanie,  vyhodnotenie  a archivácia  sociálno-ekonomických  informácií
z rôznych oblastí spoločenského života, aby riadiace orgány vedeli riešiť aktuálne
otázky a problémy spoločnosti ako aj predpovedať ďalší vývoj rôznych procesov (a
určiť stratégiu ďalšieho rozvoja).

Európska únia, ktorej členom sa stala aj Slovenská republika 1. mája 2004,
prikladá poľnohospodárskej štatistike mimoriadny význam (poľnohospodárstvo je
najväčším  odberateľom  finančných  prostriedkov  rozpočtu  Európskej  únie),  je
zaradená medzi prioritné oblasti štatistického prieskumu. Na Slovensku bola prvý
raz použitá metodika Európskej únie na analýzu agrárnych priestorových javov a
komplexov na celoštátnej  úrovni pred  troma rokmi (v členských štátoch EU sa
takéto  zisťovania  vykonávajú  v pravidelných desaťročných  intervaloch),  keď  sa
uskutočnilo  komplexné  mapovanie  už  čiastočne  reštrukturalizovanej
poľnohospodárskej  výroby  Slovenska  –  štrukturálny  cenzus  fariem.  Podobný
prieskum fariem (t.j. prieskum na základe metodiky EU) bol riešený vo viacerých
transformujúcich sa krajinách strednej Európy (napr. v  Českej republike podobný
cenzus bol uskutočnený o rok skôr) a o výsledky mali všade veľký záujem nielen
poľnohospodári ale aj aktéri regionálnej politiky (Věžník, 2001). 

V príspevku  sa  zaoberám  vybranými  aspektmi  štrukturálneho  cenzusu
fariem na Slovensku so zameraním na Dolnonitriansky región – okresy Komárno a
Nové Zámky, kde  poľnohospodárstvo je  významným zdrojom obživy rurálneho
obyvateľstva  (Spišiak,  Lelkes,  2003).  Hlavným  cieľom  je  poskytnúť  obraz
o vybraných ukazovateľoch fariem regiónu (ako štruktúra podľa právnych foriem
a druhu  vlastníctva,  štruktúra  podľa  výrobného  zamerania,  štruktúra  podľa



obhospodarovanej  poľnohospodárskej  pôdy a  štruktúra  podľa  pracovných síl)  a
poukázať na ich regionálnu  diferenciáciu v rámci územia Slovenska.

Vybrané aspekty štrukturálneho cenzusu fariem na Slovensku
Transformačné  zmeny  ekonomiky  Slovenska  najviac  postihli  odvetvie

poľnohospodárstva  (Drgoňa,  V.,  Dubcová,  A.,  Kramáreková,  H.,  1998,  Spišiak
1995),  preto  celá  odborná  spoločnosť  s veľkým záujmom  očakávala  výsledky
historicky prvého Štrukturálneho cenzusu fariem Slovenskej republiky (ďalej  len
ŠCF). ŠCF sa uskutočnil vo všetkých obciach Slovenska a cieľovou skupinou boli
jednotky  s hlavnou  alebo  vedľajšou  poľnohospodárskou  činnosťou (Stehlíková,
2002). Do zisťovania bolo zaradených 794506 domácností a 21772 registrovaných
jednotiek s ekonomickou aktivitou v poľnohospodárstve. Zber dát bol realizovaný
v plnom rozsahu len ak spravodajská jednotka bola  farmou (čiže  spĺňala  aspoň
jedno z kritérií:  výmera obhospodarovanej  poľnohospodárskej pôdy je  najmenej
0,5 ha; výmera intenzívnych plodín [ovocné sady, zelenina, kvetiny] je najmenej
1500 m²;  výmera vinohradov je  najmenej  500 m² alebo 300 koreňov v súvislej
výsadbe;  počet  hospodárskych  zvierat  je  1  ks  hovädzieho  dobytka  alebo  2  ks
ošípaných alebo 4 ks oviec  alebo kôz alebo  50  ks hydiny; počet  kožušinových
zvierat je najmenej 100 ks alebo 100 ks králikov alebo 50 včelstiev).

V ŠCF sa  zisťovali  komplexné údaje poskytujúce  prehľad  o  hospodárení
jednotlivých fariem. Oproti obvyklým štátnym štatistickým zisťovaniam ŠFC bol
detailnejší,  najmä  v  oblastiach  pracovnej  sily,  využitia  pôdy  a
nepoľnohospodárskych aktivít (celkovo bolo sledovaných 7 hlavných tematických
okruhov:  pracovná  sila;  využitie  pôdy;  zber  úrody;  živočíšna  výroba;  zdroje,
zariadenia a objekty; vedľajšia ekonomická činnosť a ekológia).

Vybrané aspekty štrukturálneho cenzusu fariem Dolnonitrianskeho regiónu
V rámci Slovenska sú výrazné regionálne rozdiely ako v koncentrácii,  tak

v štruktúre fariem (Švoňavec, 1999). ŠCF v Dolnonitrianskom regióne — na území
okresoch  Komárna  a  Nových  Zámkov  — vyukázalo  celkovo  7507  fariem
(3004 fariem v okrese Komárno, 4503 v okrese Nové Zámky), čo predstavovalo
10,6% všetkých fariem na Slovensku. 

Organizácia ľubovolnej výrobnej a nevýrobnej aktivity vo svojej podstate sa
v priestore  prejavuje  v rôznej  forme (Spišiak,  1999).  Medzi  jednou z najväčších
územných diferenciácií,  ku ktorým došlo po roku 1990, je  možné zaradiť vývoj
transformácie  majetkoprávnych  vzťahov  v poľnohospodárstve  a s tým  spojené
zmeny  v obhospodarovaní   poľnohospodárskej  pôdy  podľa  právnych  foriem
podnikateľských subjektov (Vežník, 2001). 

V záujmovom regióne 99,2% fariem tvorili farmy v súkromnom tuzemskom
vlastníctve (druhý najrozšírenejší druh vlastníctva bola družstevná forma, kým 3
farmy boli v štátnom vlastníctve). 



Z celkového počtu  fariem regiónu 89,2  % tvorili  farmy neregistrovaných
fyzických  osôb  (s  nerovnomerným  priestorovým  rozmiestnením:  v  okrese
Komárno bol ich podiel  výrazne nižší  ako v okrese  Nové Zámky),  8,9% farmy
registrovaných fyzických osôb a 1,9% farmy právnických osôb. Tieto tri uvedené
ukazovatele v celoslovenskom meradle mali hodnoty 89,4%, 8,3% a 2,3%.

Právna forma fariem právnických osôb  záujmového územia  (68  v okrese
Komárno,  75  v okrese  Nové  Zámky)  je  výsledkom  dynamických  zmien
transformačného  procesu,  keď  sa  rozšírili  rôzne  právne  formy  podnikania,
uskutočnila sa transformácia vlastníctva družstiev a privatizácia štátnych majetkov.
Súčasnú  štruktúru  podnikovej  sféry  ovplyvnilo  do  istej  miery  aj  stratové
hospodárenie  odvetvia  v uplynulých  rokoch  (hlavne v rokoch  1999  a  2000).
Novozaložené  subjekty  uprednostnili  v  podmienkach  vysokej  rizikovosti
poľnohospodárskej  výroby  najmä  právne  formy  s  nižšou  mierou  osobnej
zodpovednosti  za  záväzky  podniku,  čoho  výsledkom  je,  že  takmer  polovica
právnických  osôb  má  právnu  formu  spoločnosti  s ručením  obmedzeným  (36
v okrese Komárno, 34 v okrese Nové Zámky). 

Predstavy a očakávania zo začiatku 90-tych rokov o rýchlej zmene štruktúry
vlastníckych foriem subjektov podnikajúcich vo sfére poľnohospodárskej výroby sa
naplnili  iba  čiastočne:  typ družstevného hospodárenia  na pôde  členov alebo  na
pôde prenajatej má stále dominantné postavenie (k 31. 10.2001 v regióne bolo ešte
50  družstiev,  ktorý  obhospodárili  takmer  polovicu  poľnohospodárskych  pôd
regiónu). 

Zo 669 registrovaných fariem fyzických osôb regiónu rozhodujúcu väčšinu
tvorili  farmy,  kde  osoby  podnikali  zvyčajne  v  právnej  forme  samostatne
hospodáriaceho roľníka, iné právne formy mali zanedbateľný význam (živnostníci
a osoby so slobodným povolaním). Počet samostatne hospodáriacich roľníkov má
klesajúci trend, zanikajú najmä menšie hospodárstva, ktoré začali hospodáriť bez
reálnych predpokladov pre úspešné hospodárenie. 

Dolnonitriansky región je jednou z najprodukčnejších poľnohospodárskych
regiónov  Slovenska.  To  sa  prejaví  aj  na  veľmi  vysokom  podiele  fariem
s poľnohospodárskou  činnosťou:  na  danom  území  u  99,9%  fariem  bola
poľnohospodárska výroba hlavnou činnosťou (celoslovenský priemer bol 99,7%). 

V skupine fariem právnických osôb regiónu okrem 6 subjektov každému
bola poľnohospodárska činnosť hlavnou činnosťou, kým u fariem fyzických osôb
len 1 subjekt mal inú hlavnú činnosť ako poľnohospodárstvo. 

Tab. č.1: Špecifikácia poľnohospodárskej činnosti u fariem s poľnohospodárskou
hlavnou činnosťou na rôznych 

regionálnych úrovniach Slovenska
Druh hlavnej poľnohospodárskej

činnosti
Slovensko Nitriansky kraj Okres Komárno Okres Nové

Zámky
Počet fariem Počet fariem Počet fariem Počet fariem

spolu % spolu % spolu % spolu %



pestovanie obilnín a kultúrnych
plodín 12069 17,03 4614 27,23 796 26,55 1287 28,63
pestovanie zeleniny,
záhradníckych špecialít a
produktov pestovateľských škôlok 1675 2,36 925 5,46 326 10,87 318 7,07
pestovanie ovocia, orechov 7607 10,73 4746 28,01 363 12,11 1740 38,71
chov hovädzieho dobytka 5351 7,55 202 1,19 29 0,97 60 1,33
chov oviec, kôz, koní, oslov, 912 1,29 44 0,26 6 0,20 7 0,16
chov ošípaných 7046 9,94 1286 7,59 483 16,11 118 2,63
chov hydiny 282 0,40 71 0,42 16 0,53 7 0,16
chov iných zvierat 1972 2,78 314 1,85 40 1,33 70 1,56
zmiešané hospodárstvo 33402 47,12 4691 27,69 927 30,92 872 19,40
Spolu 70881 100,0 16944 100,00 2998 100,0 4495 100,00

Prameň: Štatistický úrad SR: Štrukturálny cenzus fariem SR 2001

U fariem právnických osôb s hlavnou poľnohospodárskou činnosťou najviac
bola rozšírená špecializácia na pestovanie obilnín a kultúrnych plodín (47,4%), po
ňom nasledovali subjekty so zmiešaným hospodárstvom (35,8%) a s pestovaním
ovocia (8,0%). V prípade celoslovenských hodnôt týchto ukazovateľov bola značná
diferenciácia, čo bola dôsledkom rôznorodosti prírodných podmienok na Slovensku
(napr. v celoslovenskom meradle vyše polovica fariem právnických osôb s hlavnou
poľnohospodárskou  činnosťou  bola  špecializovaná  na  zmiešané
poľnohospodárstvo,  farmy  právnických  osôb  špecializovaných  na  pestovanie
obilnín  a  kultúrnych  plodín  predstavovali  len  21,0%  fariem právnických  osôb
s hlavnou  poľnohospodárskou  činnosťou  a  treťou  najrozšírenejšou  formou
špecializácie bol chov hovädzieho dobytka).

V prípade  fariem fyzických  osôb  regiónu  s  hlavnou  poľnohospodárskou
činnosťou  najviac  bola  rozšírená  špecializácia  na  pestovanie  ovocia,  orechov
(28,4%), pestovanie obilnín a kultúrnych plodín (27,4%), zmiešané hospodárstvo
(23,8%)  a  pestovanie  zeleniny,  záhradníckych  špecialít  a  produktov
pestovateľských  škôlok  (8,7%).  Celoštátne  priemerné  hodnoty  uvedených
ukazovateľov  boli  výrazne  odlišné,  čo  potvrdzovala  unikátnosť  záujmového
územia.

Na úrovni okresov bola malá diferenciácia vyššie uvedených ukazovateľov,
aj tá bola len v kategóriách pestovania zeleniny a ovocia. Kým v  okrese Komárno
má veľkú tradíciu  zeleninárstvo  (11,1% fariem fyzických osôb),  v okrese  Nové
Zámky je veľmi rozšírené pestovanie ovocia (39,2% fariem fyzických osôb).

K 1.1. 2002 ani  jeden subjekt  Dolnonitrianskeho regiónu sa nezapojil  do
systému ekologického poľnohospodárstva, ktorý sa začal uplatňovať na Slovensku
už od roku 1991(Pavlíčková, 2002). 

Výmera farmami obhospodarovanej  poľnohospodárskej  pôdy veľa hovorí
o intenzite  a špecializácii  poľnohospodárskej  výroby.  V záujmovom území 7430
fariem,  t.j.  98,9%  všetkých  fariem  obhospodaroval  poľnohospodársku  pôdu
(celoslovenský priemer bol 97,4%), z nich 56,7% hospodáril na farme s výmerou
do 0,5 ha (pričom len jedna bola farmou právnickej osoby). 



Farmy s výmerou nad 1000 ha poľnohospodárskej  pôdy obhospodarovali
111167 ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavovalo 64,3% poľnohospodárskej
pôdy  obhospodarovanej  farmami  v  danom  regióne  (tento  podiel  bol  pod
celoslovenským priemerom o necelých 10%). 

V prípade fariem právnických osôb bol podiel fariem s výmerou nad 1000
ha poľnohospodárskej pôdy o niečo nižší, farmy právnických osôb s výmerou nad
1000  ha  obhospodarovali  62,9%  poľnohospodárskej  pôdy  obhospodarovanej
farmami právnických osôb.

Podľa  veľkosti  fariem  fyzických  osôb  v okrese  Komárno  najviac  pôdy
pripadlo  na farmy, ktoré hospodárili  na výmere od  100 ha do  500  ha (celková
výmera nimi obrábanej pôdy bola 6346,1 ha), kým v  okrese Nové Zámky najviac
pôdy  obhospodarovali  farmy  s výmerou  od  500  ha  do  1000  ha  (celková
výmera nimi obrábanej pôdy bola 5201,9 ha). V celoštátnom meradle najviac pôdy
obrábanej  farmami  fyzických  osôb  obrábali  farmy  fyzických  osôb  s výmerou
poľnohospodárskej pôdy od 100 ha do 500 ha.

V  okrese  Komárno  53  fariem  bolo  bez  obhospodarovanej
poľnohospodárskej pôdy (4 farmy právnických osôb, 49 fariem fyzických osôb),
pričom priemerná výmera farmy hospodáriacej na pôde bola 25,63 ha. V druhom
okrese  2  farmy  právnických  osôb  a  22  fariem  fyzických  osôb  bolo  bez
obhospodarovanej  poľnohospodárskej  pôdy,  pričom  farmy  obhospodarujúce
poľnohospodársku  pôdu  mali  nižšiu  výmeru  ako  v  Komárňanskom okrese  (na
jednu farmu pripadlo v priemere 21,71 ha poľnohospodárskej pôdy). 

V záujmovom území  farmy  právnických  osôb  obrábali  79,45%  farmami
obrábanej  poľnohospodárskej  pôdy,  čo  bola  o 8%  nižšia  hodnota  ako
celoslovenský priemer. Priemerná výmera fariem právnických osôb hospodáriacej
na pôde bola 930,26 ha v okrese Komárno, 1065,90 ha v okrese Nové Zámky (tieto
hodnoty sa výrazne líšili od celoštátneho priemeru, ktorý bol 1241,44 ha).

Farmy fyzických osôb majú výrazne nižšiu priemernú výmeru ako farmy
právnických  osôb.  V  okrese  Komárno  priemerná  výmera  obhospodarovanej
poľnohospodárskej pôdy na farmu fyzickej osoby hospodáriacej na pôde bola 5,57
ha, kým v druhom okrese bola 4,41 ha (celoslovenská priemerná hodnota bola 3,99
ha).

Z celkového  počtu  fariem  neregistrovaných  fyzických  osôb záujmového
územia  bol  len  0,7% fariem bez  obhospodarovanej  poľnohospodárskej  pôdy (v
celoslovenskom  meradle  hodnota  tohto  ukazovateľa  bola  trikrát  vyššia,  mala
hodnotu až 2,1%). Priemerná výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy
na farmu neregistrovanej fyzickej osoby záujmového územia bola 1,07 ha v okrese
Komárno, 0,68 ha v okrese Nové Zámky (celoslovenská priemerná hodnota tohto
ukazovateľa bola 0,89 ha).

Počet  fariem  registrovaných  fyzických  osôb  na  danom  území  s
obhospodarovanou  poľnohospodárskou  pôdou  bol  646,  t.j.  96,6%  fariem
registrovaných  fyzických  osôb  obhospodaroval  poľnohospodársku  pôdu  (v



celoslovenskom  meradle  len  93,2%  týchto  fariem  obhospodaruje
poľnohospodársku  pôdu)  a  priemerná  výmera  nimi  obhospodarovanej
poľnohospodárskej pôdy bola 37,61 ha , resp. 57,36 ha (celoslovenská priemerná
hodnota bola 39,20 ha).

Vo veľkostnej štruktúre fariem právnických osôb najviac podnikov, takmer
35% všetkých fariem právnických osôb,  hospodárilo  na farmách s výmerou nad
1000  ha  (čo  znamenalo  približne  o 13%  nižšiu  hodnotu  ako  celoslovenský
priemer).

Vo veľkostnej  štruktúre fariem fyzických osôb regiónu mali  jednoznačnú
dominanciu farmy s výmerou do 0,5 ha. Ich počet bol 4214 a obhospodarovali 238
ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavovalo len 1,5% výmery poľnohospodárskej
pôdy obhospodarovanej farmami fyzických osôb (v celoslovenskom meradle farmy
fyzických osôb  s výmerou  do  0,5  ha  obhospodarovali  2,5% poľnohospodárskej
pôdy,  ktorá  bola  obhospodarovaná  farmami fyzických osôb),  pričom existovala
výrazná diferenciácia v ich teritoriálnom rozložení: v  okrese Komárno ich podiel
na celkovom počte fariem bol 47,9%, kým v okrese Nové Zámky 64,3%.

V poľnohospodárstve Slovenska šokovým spôsobom dochádza k znižovaniu
zamestnanosti (Drgoňa, Dubcová, Kramáreková, 1998).

Podľa ŠCF v referenčnom období v danom regióne pracovalo na farmách
24822 osôb (čo predstavovalo 9,6% všetkých pracujúcich na farmách Slovenska),
z čoho 16697 osôb na farmách fyzických osôb (37,6% osôb v okrese Komárno,
62,4% osôb v okrese Nové Zámky).

V ŠCF na farmách právnických osôb bola pracovná sila sledovaná v troch
hlavných  kategóriách:  vedúci  zamestnanci,  ostatní  vedúci  zamestnanci
a zamestnanci. V záujmovom území počet osôb v týchto kategóriách bol 143, 898
a 7084 (pričom počet osôb v poslednej kategórii predstavoval takmer 9% všetkých
ostatných zamestnancov fariem právnických osôb na Slovensku). Na jednu farmu
právnickej osoby pripadlo v priemere 49,5 zamestnancov.

Na farmách fyzických osôb počet hospodáriacich – hospodáriaci je tá osoba,
ktorá  má právnu zodpovednosť  za  činnosť farmy –  bol  7364  (10,6% všetkých
hospodáriacich na Slovensku), čo predstavovalo 44,1% osôb pracujúcich na tomto
type hospodárenia regiónu. Ďalších 53,7% osôb pracujúcich na farmách fyzických
osôb  predstavovali  rodinní  príslušníci  hospodáriaceho  (tieto  osoby nemusia  žiť
v spoločnej  domácnosti  s hospodáriacim,  ale  na  farme  pravidelne  vykonávajú
poľnohospodárske práce), kde najpočetnejšiu kategóriu tvorili manželskí partneri,
resp.  druhovia(družky)  (ich  celkový  počet  bol  4587).  V kategórii  rodinných
príslušníkov bolo 3228 detí (16 ročných a starších), ktoré predstavili 19,5% osôb
vykonávajúcich  v  sledovanom  období  poľnohospodárske  práce  na  farmách
fyzických osôb regiónu (v celoslovenskom meradle ich podiel  bol takmer o 4%
vyšší).

Podiel žien na počte hospodáriacich bol 7,6%, čo znamenalo o 1,5% vyššiu
hodnotu ako celoslovenský priemer, čo je dôsledkom nepriaznivej demografickej



štruktúry regiónu (podiel žien vo vyšších vekových kategóriách je výrazne vyšší
ako  podiel  mužov).  V hodnote  tohto  ukazovateľa  bola  mierna  územná
diferenciácia: v okrese Nové Zámky mala vyššiu hodnotu.

Najpočetnejšou  vekovou kategóriou  hospodáriacich  bola  veková  skupina
nad 65 rokov, potom skupina 50-54 ročných, čo znamenalo ich 24,5%-né, resp.
14,8%-né  podiely  na  celkovom  počte  hospodáriacich  v  danom  regióne.  Tieto
podiely sú nižšie ako celoslovenský priemer, čoho dôvodom môže byť intenzívny
charakter agrárneho hospodárenia na záujmovom území, čo nie je možné robiť vo
veku nad  65  rokov.  Podiel  mladých  hospodáriacich  (vo  veku  do  29  rokov)  v
študovanom  území  bol  2,3%,  čo  bol  nad  celoslovenským  priemerom  a  čo
potvrdzoval aktívnu účasť mladých generácií na poľnohospodárskych prácach.

Obraz č. 1: Veková štruktúra hospodáriacich na farmách fyzických osôb na
rôznych regionálnych úrovniach Slovenska
Prameň: Štatistický úrad SR: Štrukturálny cenzus fariem SR 2001

Tab. č. 2: Štruktúra pracovných síl na farmách právnických osôb podľa vzdelania
na rôznych regionálnych 
úrovniach Slovenska

Úroveň
vzdelania

Slovensko Nitransky kraj Okres Komárno Okres Nové Zámky
Počet

zamestnan
cov

% Počet
zamestnancov

% Počet  stálych
zamestnancov

% Počet
zamestnancov

%

žiadne 461 0,5 208 1,2 5 0,1 47 1,2
základné 21922 26,0 5290 29,6 1653 40,8 1210 29,7
stredné 41217 48,9 8375 46,8 1641 40,5 1878 46,1
úplné stredné 15941 18,9 3065 17,1 609 15,0 76718,7
vyššie a 4750 5,7 966 5,3 143 3,6 177 4,3
Spolu 84291 100,0 17894 100,0 4051 100,0 4074 100,
Prameň: Štatistický úrad SR: Štrukturálny cenzus fariem SR 2001 

V posledných rokoch nastali výrazné zmeny v štruktúre pracujúcich z

0,4 0,4 0,5 0,4
1,6 1,7 2,2 1,7

3,2 3
4,1

2,9

5,9 5,8
6,8

5,6

9,5 9,9 10,7
9,1

12,3 13,1 12,7
1413,8 14,4

16,3

13,8
11,8 12,1

13,5
11,6

13,6 13,2
12,2

14,1

28
26,3

20,9

26,8

0

5

10

15

20

25

30

Slovensko Nitriansky kraj Okres Komárno Okres Nové Zámky

%

do 24 rokov 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 nad 65 rokov

hľadiska vzdelania. Tieto zmeny sa prejavili na jednej strane rastom podielu
vyučených pracujúcich, pracovníkov s vyšším odborným a vysokoškolským



vzdelaním, kým na druhej strane došlo k poklesom podielu pracovníkov bez
vzdelania a so základným vzdelaním (Plán rozvoja vidieka Slovenskej
republiky 2004-2006). 

V záujmovom území mali pracovné sily na farmách právnických osôb
nižšiu vzdelanostnú úroveň ako celoštátny priemer, čo zodpovedá tomu, že
v okresoch Komárno a Nové Zámky podiel ľudí s vyšším a vysokoškolským
vzdelaním bol nižší ako celoštátny priemer (SODB 2001). 

Hospodáriaci na farmách fyzických osôb záujmového územia však mali
vyššiu úroveň vzdelania ako celoslovenský priemer hospodáriacich. Dôvodom
tohto javu je rurálny charakter regiónu, ľudia s vyšším a vysokoškolským
vzdelaním sú v menšej miere mestskými obyvateľmi ako táto vrstva na väčšine
územia Slovenska. 

Tab. č. 3: Štruktúra hospodáriacich na farmách fyzických osôb podľa vzdelania na
rôznych regionálnych úrovniach Slovenska

Úroveň Slovensko Nitriansky kraj Okres Komárno Okres Nové Zámky
Počet

hospod
áriacic

h

% Počet
hospodári

acich

% Počet
hospodáriacich

% Počet
hospodáriacich

%

 žiadne 1756 2,53 352 2,11 66 2,25 88 1,99
 základné 25970 37,42 5518 33,13 926 31,54 1556 35,14
 stredné 27468 39,58 6875 41,28 1251 42,60 1780 40,20
 úplné stredné 10812 15,59 2837 17,03 523 17,81 716 16,17
 vyššie a 3396 4,90 1072 6,43 170 5,80 288 6,50
Spolu 69402 100,00 16654 100,00 2936 100,00 4428 100,00

Prameň: Štatistický úrad SR: Štrukturálny cenzus fariem SR 2001

Na  juhozápadnom  Slovensku  poľnohospodárske  vzdelanie  je  veľmi
rozšírené,  čo  je  dôsledkom dobrých  agroekologických,  agroinštitucionálnych  a
agroedukačných podmienok. Tento stav vzdelanostnej  štruktúry sa odrazil  aj  na
vzdelanostnej charaktere hospodáriacich na farmách fyzických osôb v záujmovom
území: podiel hospodáriacich s vyšším alebo vysokoškolským poľnohospodárskym
vzdelaním bol na celkovom počte hospodáriacich nad celoštátnym priemerom (v
daných okresoch ich podiel bol 2,5%, kým slovenský priemer bol 1,8%).

Obraz č. 2: Stupeň poľnohospodárskeho vzdelania hospodáriacich na farmách
fyzických osôb na rôznych regionálnych úrovniach Slovenska
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Záver
Význam štúdia poľnohospodárstva na regionálnej úrovni, ako konkrétneho

prejavu ľudskej aktivity v priestore a čase (ktorý pritom v sebe zhromažďuje určitý
historický,  hospodársky,  sociálny  a  kultúrny  potenciál),  v nových  spoločensko-
ekonomických podmienkach výrazne narástol. Súčasný rozvoj vidieckého priestoru
na Slovensku úzko súvisí  so zmenami v agrosystéme Slovenska,  nakoľko tento
systém bol rozhodujúcou ekonomickou, sociálnou, politickou zložkou vidieka za
posledných 40 rokov (Spišiak, 1995).

V príspevku bola snaha analyzovať agrocenzusom získané niektoré
agrogeografické ukazovatele Dolnonitrianskeho regiónu, kde v posledných
rokoch nastal celoplošný hospodársky a sociálny úpadok vidieckych sídiel, čo
zapríčinili medzi inými aj neinovatívne produkčné orientácie družstevných
fariem a rozdrobenosť pozemkového vlastníctva (a tým spôsobená nízka
atraktivita a efektivita hospodárenia na poľnohospodárskej pôde) v prípade
fariem fyzických osôb. V ďalšej časti príspevku boli rozobrané aj vybrané
ukazovatele pracovných síl fariem regiónu v porovnaní s celoslovenskými
hodnotami, na základe ktorého možno o súčasných pracovných silách fariem
regiónu vysloviť, že ich stupeň vzdelania je nad celoslovenským priemerom (t.j.
rozvoj agrosektora sa môže opierať o dostatok pracovnej sily s vysokou
kvalifikáciou).

V nadchádzajúcich rokoch  transformácia priestorovej  agrárnej  štruktúry a
rurálneho  priestoru  Dolnonitrianskeho  regiónu  si  bude  vyžadovať  ešte  väčšiu
pozornosť  spoločnosti  v súvislosti  s postupnou  rastúcou  viditeľnosťou
stredoeurópskeho  priemyselného  dunajského  banána  (Viedeň  –  Bratislava  –
Budapešť) (Rechnitzer, 2003), keď vidiecky priestor záujmového územia sa čoraz
viac bude spĺňať rekreačnú funkciu okrem jeho tradičných funkcií.
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SELECTED SPECIFICS OF AGRICULTURAL CENSUS IN THE
REGIONS OF NOVÉ ZÁMKY AND KOMÁRNO



Resume
European Union puts a great importance to agriculture (more than half of

the  EU budget  is  spent  on it)  and therefore  agriculture  statistics  is  included in
priority statistical research areas. In the Slovak Republic the farm structure census
(FSC) was realised for the first time to the reference date 31 October 2001. It was
carried out in line with the EU methodology and its results are comparable with the
EU agricultural statistics results. The census results have enabled us to characterise
the level of Slovak agriculture (and to comparise it with the other EU countries)
and to specify the needs (and the means) for its further development.

Questionnaire was filled completely in full scope if the farm fulfilled at least
one of the criteria of being a farm (land area of utilised agricultural land is at least
0,5000 ha; land area of intensive crops (orchards, vegetables or flowers) is at least
1500  m2;  land  area  of  vineyards  is  at  least  500  m2 or  300  roots  in  continual
plantation; number of agricultural animals is 1 piece of livestock or 2 pc. of pigs or
4 pc. of sheep or goats or 50 pc. of poultry; number of fur-bearing animals is 100
pc.  or  100  pc.  of  hares  or  50  colonies  of  bees).  This  article  focuses  on  the
comparison  of  some  agrogeographic  indexes  (pointed  out  by  the  FSC)  of
Dolnonitriansky  region  with  different  regional  levels  in  Slovakia.  The  article
reflects some special signs in the farm structure and in the educational level of
farmers and agrocultural workers in the mentioned area.

In the forthcoming years the agruculture and the scene of its realization, the
rural  areas  of  the  studied  region  will  be  more  in  the  focus  of  interests  in
consequence of the growing of the Central-European industrial banana along the
Danube  river  (Vienna-Bratislava-Budapest),  when  the  rural  space  of  the
Dolnonitriansky region will fulfill more frequently recreation function beside its
traditional functions.

Gábor Lelkes
Fórum Inštitút, Parková 4, 931 01 Šamorín
e-mail: lelkesgabor@orangemail.sk
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USPORIADANIE  POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU
A EKOLOGICKÁ STABILITA V POĽHOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE

Martin Labuda



Abstract: The  Podunajsko region represents one of  the most  anthropogenously
altered  or  even  dislocated  parts  of  Slovakia.  Major  negative  factors  include
intensive  forestry  and  agriculture  as  well  as  negative  impacts  of  transport,
urbanization, industry and building of water body constructions on the landscape
and its ecological stability.

Keywords:  agricultural  landscape,  ecological  stability,  extensive  farming,
ecological farming.

Úvod
Podunajská  nížina  patrí  medzi  najintenzívnejšie  využívané

poľnohospodárske  oblasti  na  Slovensku.  Poľnohospodárska  pôda  je
intenzívne  využívaná,  tzn.  používanie  umelých  hnojív,  agrochemikálií,
ťažkých mechanizmov a ďalšie veľké zásahy do krajiny zo strany človeka
a  jeho  aktivít.  Antropogénne  ovplyvnenie  sa  prejavuje  i  znižovaním
ekologickej stability krajiny a ekologickej kvality priestorovej štruktúry. 

V súvislosti  so  spomínanými antropogénnymi  aktivitami  sa  menia
i jednotlivé  prvky  krajiny  a teda  i priestorová  štruktúra  krajiny.
Racionálne využívanie krajiny je základným predpokladom pre zachovanie
ekologickej stability a ekologickej kvality priestorovej štruktúry krajiny.  

 V príspevku sa pokúsim načrtnúť možnosti  ako naďalej  obhospodarovať
poľnohospodársku  pôdu  s  prihliadnutím   na  ekologickú  stabilitu  krajiny,
ekologickú  kvalitu  priestorovej  štruktúry  krajiny,  jej  potenciál  pre
poľnohospodárske využitie a zachovanie biodiverzity a krajinnej diverzity.

Charakteristika záujmového územia
Záujmové  územie  tvorí  súčasť  katastrálneho  územia  (extravilán)

obce Rusovce. Rusovce sa rozprestierajú juhovýchodne od Bratislavy, na
pravom  brehu  rieky  Dunaj.   Ležia  v nadmorskej  výške  135  m.  n.m.
Celkovo  možno  záujmové  územie  charakterizovať  ako  nízku,  mierne
zvlnenú  rovinu.  Z  hľadiska  klimatických  pomerov  patrí  Žitný  ostrov  –
teda  i Rusovce  -   do  veľmi  teplej,  veľmi  suchej  agroklimatickej  oblasti
s miernou zimou.

V území  sa  nachádzajú  tieto  pôdne  typy  :  fluvizem,  černozem
a čiernica.  Z hľadiska ochrany prírody je tu prírodná rezervácia Dunajské
ostrovy, kde platí najprísnejší – 5. stupeň ochrany.

Usporiadanie PPF s ohľadom na jeho potenciál a ochranu
Usporiadanie PPF i ostatných pozemkov musí zohľadňovať celkové

podmienky  poľnohospodárskej  výroby  v danom  regióne   a musí  sa  im
prispôsobiť. 

Usporiadanie PPF musí zodpovedať: 



 typu  poľnohospodárskeho  subjektu  a charakteru  jeho
hospodárenia

 krajinno – ekologickému typu územia
 vlastnostiam pôdneho krytu
 krajinno – estetickým záujmom ( CHKO, NP, turizmus ).

Platí  zásada, že usporiadanie pôdneho fondu (PF) musí zodpovedať
reálnym  prírodným  a ekologickým  možnostiam  pre  poľnohospodársku
výrobu.   Nesúlad  medzi  možnosťami  a záujmami  hospodárskeho
využívania  pôdy  a poľnohospodárskej  krajiny  obyčajne  vedie
k ekologickým škodám na pôde  a prírode  so spätnou väzbou negatívneho
vplyvu  na  poľnohospodársku  výrobu.  Správne  usporiadanie  PF  je
základnou  podmienkou  pre  zabezpečovanie  ochrany  pôdy
a poľnohospodárskej krajiny (Demo a kol. , 1998).

Ekologická  stabilita  krajiny  a ekologická  kvalita  priestorovej
štruktúry

 Miklós  (1992)  chápe  ekologickú  stabilitu  ako  dynamickú
schopnosť  ekosystémov  trvalo  udržiavať  a obnovovať  podmienky  svojej
existencie  autoregulačnými  mechanizmami.  Prejavuje  sa  ich  stálosťou,
odolnosťou  a pružnosťou  voči  rušivým  vplyvom  prirodzeného  aj
antropického pôvodu.

Ekologickú  stabilitu  charakterizuje  z rôznych  hľadísk  aj  Míchal
(1992).  Definícia  stability  je  základnou  charakteristikou  dynamiky
a vyváženosti  v ekosystémoch,  jej  pochopením  je  možné  skúmať  deje
v ekosystémoch  a tak  zabrániť  ich  degradácii.  Je  základným vyjadrením
a súčasťou hodnotenia ekologickej kvality.

Ekologická  stabilita  bola  v záujmovom  území  zhodnotená  pomocou
koeficientu  ekologickej  stability  (KES),  ktorú  uvádza  Míchal  (1990).  KES
vyjadruje  plošný  pomer  medzi  prirodzenými  a poloprirodzenými  až
antropogénnymi prvkami v krajine.

KES sa používajú najčastejšie i na hodnotenie priestorovej kvality. Tak je
tomu i v metodike, ktorú vypracovali  Izakovičová a Kartusek (1990).  Základnou
jednotkou je kataster, rozdelený na intravilán a extravilán.  

Pri hodnotení ekologickej kvality priestorovej štruktúry (EKPŠ) sa vychádza
z dvoch kritérií : krajinno – ekologická významnosť prvkov krajiny a ich rozloha.
Za  ekologicky  najcennejšie  sa  považujú  prirodzené  krajinné  prvky,  naopak  za
najmenej hodnotné sa považujú antropogénne vytvorené prvky. 

Hodnotenie  EKPŠ extravilánu  je  výsledkom dvoch  ukazovateľov:  1.jeho
štruktúry podľa FVZ a 2.organizácie PPF. Pod organizáciou PPF rozumieme ako
a v koľkých konkrétnych parceliach sa daný prvok štruktúry PPF využíval. 

Nakoľko  ovocné  sady,  lúky  a pasienky  sú  pomerne  stabilné  prvky,
zaoberáme sa len organizáciou ornej pôdy ako najnestabilnejšieho prvku štruktúry



PPF. Parcely ornej pôdy boli podľa veľkosti rozdelené do 4 kategórií : do 10,0 ha,
od 10,1 – 50ha,  od 50,1 – 100,0 ha a nad 100 ha. 

Výsledky
V záujmovom  území  s rozlohou  2334,89  ha  bolo  podľa  metodiky

Izakovičová  a Kartusek  (1990)  zmapovaných 135  plôch,  na ktorých bolo
zistených  25  foriem využitia  zeme.  Najväčšiu  rozlohu  zaberá  orná  pôda
1728,63 ha, ďalej lesy osobitného určenia 253,46 ha, vodné toky prírodné
90,33  ha,   lúky 47,35  ha,  lesná  pôda  nezalesnená  38,62ha  ,  močiar  21,1
ha, železnica 18,60ha a i. 

Ekologická stabilita bola  vypočítaná  podľa  Míchala  (1990),  ktorý
vychádza z pomeru plôch stabilných voči plochám nestabilným.  Výsledná
hodnota  KES  analyzovaného  územia  je  vypočítaná  ako  0,29.  Podľa
Míchala  (1990)  zaraďujeme  územie  s touto  hodnotu  medzi  nadpriemerne
využívané,  so  zreteľným  narušením  prírodných  štruktúr,  základné
ekologické  funkcie  musia  byť  sústavne  nahradzované  technickými
zásahmi. 

Ekologická  kvalita priestorovej  štruktúry  bola  vypočítaná  podľa
Izakovičová a Kartusek (1990).  Pri výpočte boli použité dva ukazovatele
(štruktúra  krajiny  a organizácia  PPF),  na  základe  ich  syntézy  bola
stanovená celková EKPŠ. Dosahuje hodnotu,  ktorá radí územie do druhej
kategórie  a ekologickej  kvality.  Kvalitu  priestorovej  štruktúry  možno
hodnotiť  ako  menej  kvalitnú.   Je  potrebný  vhodný  spôsob  manažmentu
územia  a vytvorenie  nových  ekostabilizačných  prvkov  na  ornej  pôde
(Labuda, 2004).

Organizácia  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  (  ornej  pôdy  )
v danom území

Ako  som už  uviedol,  zaoberal  som sa  len  ornou  pôdou  (OP),  ako
najnestabilnejším prvkom PPF.  Celková rozloha OP je 1728,63 ha a počet
OP  je  32. Parcely OP boli  rozdelené do štyroch kategórií  podľa rozlohy
(do10ha, 10,1 – 50,0 ha, 50,1 – 100,0ha a nad 100 ha). 

tab. č. 1 Organizácia ornej pôdy v extraviláne obce Rusovce
Kategória OP Počet parciel Celková rozloha OP

v danej kategórii
do 10,0 ha 8 33,91  ha

10,1 – 50,0 ha 13 426,62  ha
50,1 – 100, 0 ha 7 538,86  ha

nad 100,0 ha 4 729,24  ha
Σ 32 1728,63



Pre  zaujímavosť  uvádzam  rozlohu  troch  najväčších  parciel  OP  :
276,87  ,  223,00   a  115,79  ha.  Je  zrejmé,  že  takéto  usporiadanie  OP  je
úplne  nevhodné  z hľadiska  ekologickej  stability  a ekologickej  kvality
krajiny.  Ako  dosiahnuť  optimálny  stav,  alebo  aspoň  zlepšiť  súčasný
nevyhovujúci stav, to sa pokúsim načrtnúť v nasledujúcej kapitole.

Návrhy  na  vhodné  usporiadanie  a   vhodný  spôsob  hospodárenia  na
poľnohospodárskej pôde z hľadiska ekologickej stability krajiny

Pri  riešení vhodného spôsobu využitia poľnohospodárskej  krajiny
často  vzniká  ekologická  dilema:  buď  krajina  zameraná  na  produkciu,
zložená zo sukcesne nezrelých a nestabilných agrosystémov, alebo krajina
zameraná  na  stabilitu,  prostredníctvom  sukcesne  zrelých,  ale  málo
výnosných prirodzených ekosystémov (Demo a kol., 1998).

Je  niekoľko  spôsobov,  ako  možno  dosiahnuť  vyššiu  ekologickú
stabilitu  poľnohospodárskej  krajiny:  extenzifikácia  poľnohospodárskej
výroby,  zavedenie  ekologického  poľnohospodárstva  alebo  využitie
agroenvironmentálnych programov, prípadne ďalšie spôsoby hospodárenia
na poľnohospodárskej pôde.

Extenzifikácia poľnohospodárskej výroby
Extenzívne  využívanie  krajiny  je  dnes  často  spájané  s tradičným

využitím krajiny pri 
- obmedzenej produkcii
- produkcii na prírodnej báze s obmedzeným využívaním mechanizmov,

hnojív a pesticídov 
Pri extenzívnom využívaní krajiny je možné dosiahnuť zachovanie

historickej  kultúrnej  krajiny  so  všetkými  jej  špecifikami.  Slovo
„extenzívny“  potrebuje  aj  v diskusii  o ochrane  prírody  jasnú  definíciu.
Extenzifikácia sa následne rozumie ako „veľkoplošná redukcia zásahov do
krajiny“  Reif, Katzmaier, Knoerzer, (1996).

Ekologické poľnohospodárstvo
Na  rozdiel  od  intenzívneho  poľnohospodárstva,  ktoré  sa  opiera

o využívanie  technológií  prinášajúcich  najvyššie  úrody  pri  najvyšších
ekonomických efektoch, ekologické poľnohospodárstvo rešpektuje a snaží
sa  v najvyššej  možnej  miere  rešpektovať  požiadavky  na  ochranu
prírodného prostredia  a súčasne  aj  kvalitu  poľnohospodárskej  produkcie.
Ekologické hospodárenie sa prednostne umiestňuje do oblastí s prioritným
záujmom o ochranu  pôdy,  ale  najmä  ochranu  prírody  (do  CHKO,  PHO).
Usporiadaním  pôdneho  fondu  z hľadiska  možností  zavedenia  princípov
ekologického poľnohospodárstva sa zaoberala Pavličková (2001, 2003).



Agroenvironmentálne programy ( AEP )
AEP  umožňujú  odmeňovanie  poľnohospodárov  za  environmentálne

vhodný manažment  nimi  obhospodarovanej  časti  krajiny.  Praktický návrh  AEP
využíva tri základné mechanizmy: 
1.  priestorovo-organizačný  -  vedie  k  ekologicky  optimálnej  priestorovej
organizácii  využívania  pôdy.  Úlohou  je  zorganizovať  systém  honov  tak,  aby
súčasne  s  intenzívnym  využívaním  vysoko  produkčných  častí  krajiny  sa
zabezpečila ochrana jej významných ekostabilizačných segmentov (lesných enkláv,
remízok, vetrolamov, živých plotov). 
2.   technologický  -  jeho  cieľom je  ekologizovať  používané  poľnohospodárske
postupy(redukcia hnojív a pesticídov, ochrana pôdy pred eróziou, ochrana vody
pred znečistením). 
3.  prírodo-ochranný  -  špecifickými  opatreniami  uskutočniť  účinnú  ochranu
významných  ekosystémov  poľnohospodárskej  krajiny,  ktoré  boli  vyčlenené  v
procese priestorovej optimalizácie. Ide  o dodržiavanie ochranných pásiem okolo
týchto segmentov (napr. trávne pásy pozdĺž vodných tokov) (Sabo a kol., 1999).

Návrhy  konkrétnych  opatrení  na  zvýšenie  ekologickej  stability
poľnohospodárskej krajiny v extraviláne obce Rusovce
- zvýšiť  rozbitosť  ornej  pôdy  znížením  výmery  jednotlivých  parciel

v kategórii  nad  100  ha  a tým  zabezpečiť  väčšiu  heterogenitu
pestovaných poľnohospodárskych plodín na ornej  pôde,  čím sa  zvýši
i ekologická stabilita agroekocenóz

- pri  zostavovaní  osevných  postupov  dbať  na  väčšiu  pestrosť
pestovaných plodín a zaraďovať do osevných postupov i medziplodiny
a viacročné  krmoviny,  ktoré  preberajú  funkciu  trvalého  mulču  –
chránia pôdu pred stratou pôdnej vlhkosti, živín a pred eróziou

- zvýšiť  podiel  zelene  ako  ekostabilizačného  prvku  na  PPF,  najmä
výsadbou  drevín  a krovín  pozdĺž  antropogénnych  líniových  prvkov
(  poľné  cesty,  vodné  toky  ).  Nelesná  drevinová  vegetácia
v poľnohospodárskej  krajine  plní ekologické  funkcie,  estetické,
refugiálne a  hydrologické funkcie

- dôsledne  chrániť  významné  zdroje  pitnej  vody  v území   striktným
dodržiavaním  ochranných  hygienických  pásiem  a environmentálne
vhodným  spôsobom  obhospodarovania  poľnohospodárskej  pôdy
(  minimalizovať  používanie  agrochemikálii,  umelých  hnojív,  ťažkej
mechanizácie pri obrábaní pôdy )

- prehodnotiť  už  existujúce  a doplniť  nové  lokálne  biocentrá  v rámci
M-ÚSES,  ako  prvkov s pozitívnym dopadom na narušenú ekologickú
stabilitu poľnohospodárskej  krajiny. Súčasťou ekologickej siete môžu
byť aj  náhradné spoločenstvá a ekosystémy kultúrnej krajiny ( kosené



lúky,  pasienky  ),  ak  poskytujú  vhodný  biotop  alebo  slúžia  ako
biokoridor.

Záver
Záujmové  územie  leží  v oblasti,  ktorá  je  intenzívne

poľnohospodársky  využívaná.  S tým  súvisí  i zmena  krajinnej  štruktúry
a ekologickej  stability  krajiny.  Dané  územie  patrí  medzi  nadpriemerne
využívané  územia  s narušením  prírodných  štruktúr.  Taktiež   ekologická
kvalita  priestorovej  štruktúry  je  menej  kvalitná.  Sú  preto  nevyhnutné
zmeny  v usporiadaní  PPF  a v spôsobe  obhospodarovania  ornej  pôdy.
Načrtnuté  boli  hlavné  smery  alternatívneho  hospodárenia  na
poľnohospodárskej  pôde  a zároveň  som navrhol  i konkrétne  opatrenia  na
zvýšenie ekologickej stability územia.
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ARRANGEMENT OF AGRICULTURAL SOIL PLOTS AND
ECOLOGICAL STABILITY AT AGRICULTURAL LANDSCAPE



Resume
Ecological quality of landscape spatial structure is an important marker of

anthropic  changes exerted  upon  the  landscape.  The  goal  of  the  thesis  was to
evaluate the overall ecological stability and ecological quality of spatial structure of
the  interest  area according to  landscape  ecological  significance  and to  the area
representation  of  individual  landscape  components  and  to  make  a  draft  of
optimizing measures. 

Forms of land use in the interest area were mapped according to the
individual  tracts  use.  Drafts of  the optimizing measures were focused on
ecological  stability  and  ecological  quality  spatial  structure  value  of  the
region increasing via landscape structure enhancement by the aptly chosen
management  aimed  at  keeping  and  boosting  proportion  of  the  landscape
ecological elements with high values.

Table 1: Arrangement of arable soil in non-building area of Rusovce
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ZMENY V ÚROVNI PLODNOSTI NA SLOVENSKU PO ROKU 1989

Jana Marenčáková

Abstract:  The  societal  transformation  processes  which  have  been  occurring in
Slovakia since 1989 are finding their reflection not only in the political field and in
all  spheres of economic activity, but  they have significant manifestations in the
population`s behaviour. One of the areas that reacts to the changes of reproduction
behaviour  very  sensitively  is  the  fertility  of  the  population.  The  aim  of  the
contribution is to  analyse development and spatial  differentiation of the fertility
after 1989 as well as to identify the main factors of this development. 

Key words: natality, fertility, development, spatial differentiation, factors

Úvod
So zmenou politických a sociálno-ekonomických pomerov v transformujúcej

sa  spoločnosti  po  roku  1989  na  Slovensku  dochádza  aj  k výrazným zmenám
v reprodukčnom  správaní,  ktoré  sa  odrazili  najmä  v ukazovateľoch  pôrodnosti
a plodnosti.

Cieľom  predkladaného  príspevku  je  náčrt  hlavných  vývojových  zmien
pôrodnosti  a plodnosti  v SR  po  roku  1989,  ktoré  možno  sledovať  nielen  na
celoštátnej  úrovni,  ale  aj  na  úrovni  nižších  regionálnych  jednotiek  (okresy).
Súčasťou príspevku je  tiež  poukázanie na komplex faktorov,  ktoré  tieto  zmeny
v pôrodnosti a plodnosti spôsobujú.

Základné črty vývoja pôrodnosti a plodnosti v SR po roku 1989
Na  základe  trendu  vývoja  možno  jednotlivé  ukazovatele  pôrodnosti

a plodnosti rozdeliť na ukazovatele klesajúceho trendu (napr. absolútny počet živo
narodených, hrubá miera živorodenosti, úhrnná a všeobecná plodnosť, špecifická
plodnosť žien,  všeobecná a špecifická plodnosť vydatých žien) a na ukazovatele
rastúceho trendu (napr. priemerný vek ženy pri  pôrode i pri prvom pôrode, vek
maximálnej  plodnosti,  koeficient  mimomanželskej  pôrodnosti,  všeobecná
a špecifická plodnosť nevydatých žien).
a) Ukazovatele pôrodnosti a plodnosti klesajúceho trendu

Po  zmenách  politicko-ekonomického  systému  v roku  1989  dochádza
k zrýchleniu poklesu počtu živo narodených ako aj hrubej miery živorodenosti. Od
roku 1990 do roku 2003 sa počet živo narodených detí znížil z takmer 80 tisíc na
menej  ako  52  tisíc  a hrubá  miera  živorodenosti  klesla  z 15,1‰  na  9,61‰.
Paradoxom je,  že  dochádza k takémuto prudkému poklesu napriek tomu,  že  do
reprodukčného veku sa dostávajú silné populačné ročníky zo 70. rokov a súčasne
dochádza aj k poklesu indukovanej potratovosti.



Podobne aj úhrnná plodnosť vykazuje zrýchlenie klesajúceho trendu, pričom
na  začiatku  90.  rokov sa  definitívne  dostáva  pod  hranicu  populačného  úbytku
obyvateľstva  (2,1).  V roku 2002 dosiahla  len 1,19,  čím sa  SR zaraďuje  medzi
krajiny s najnižšou úrovňou úhrnnej plodnosti v Európe. Analogický priebeh ako
pri úhrnnej plodnosti sledujeme aj pri všeobecnej plodnosti. Zatiaľ čo v roku 1990
pripadalo na 1000 žien v reprodukčnom veku 60,2 živo narodených detí  v roku
2002 už len 35,3.

Pokles plodnosti sledujeme aj  vo všetkých vekových kategóriách žien, no
nerovnako  intenzívny.  V 90.  rokoch  najväčší  pokles  plodnosti  zaznamenali
kategórie  žien  do  29  rokov,  najmä  kategória  20-24  ročných,  čo  nasvedčuje
odkladaniu narodenia detí do vyššieho veku. Ženy vo vyššom fertilnom veku (od
30 rokov) s nízkou úrovňou plodnosti, vykazujú najmenší pokles plodnosti, lebo
prudký pokles zaznamenali v predchádzajúcom období (Marenčáková, J., 2003c).

Viaceré  ukazovatele manželskej  plodnosti  zaznamenali  po roku 1989 tiež
zrýchlenie klesajúceho trendu. Na 1000 vydatých žien fertilného veku pripadalo
v roku 1990 až 84 živo narodených a v roku 2001 menej ako 52. Najvýraznejší
pokles plodnosti po roku 1989 zaznamenali vydaté ženy 20-24 a 25-29 ročné, čo sú
kategórie s najvyššou úrovňou manželskej  plodnosti po kategórii  15-19 ročných,
kde  však  vysoká  plodnosť  súvisí  s malým  počtom  vydatých  žien  a vysokým
podielom detí narodených týmto ženám.
b) Ukazovatele pôrodnosti a plodnosti rastúceho trendu

Dlhodobo dosahovaná najvyššia plodnosť v SR u žien vo veku 20-24 rokov
sa postupne dostáva na druhú priečku za kategóriu 25-29 ročných žien (1.  krát
v roku 2000). Táto skutočnosť je podmienená prudším poklesom plodnosti 20-24
ročných žien ako 25-29 ročných v 90. rokoch. I keď dochádza k poklesu ročných
počtov živo narodených detí ženám v uvedených dvoch vekových kategóriách, ich
podiel  na celkovom ročnom počte živo narodených zostáva stále približne 70%
(Marenčáková, J., 2003c).

Ukazovatele  ako priemerný vek ženy pri  pôrode  aj  pri  prvom pôrode  sa
dlhodobo v SR veľmi nemenil, až v 90. rokoch zaznamenali tieto stredné hodnoty
výraznejší nárast. Od roku 1990 do 2002 sa zvýšil priemerný vek ženy pri pôrode
z 25,3 na 26,7 a pri prvom pôrode z 22,7 na 24,5. Napriek nárastu sledovaných
ukazovateľov  v posledných  rokoch,  je  ich  úroveň  relatívne  nízka  v porovnaní
s viacerými krajinami západnej Európy.

Význam alternatívnych foriem rodinného spolužitia sa v SR do konca 80.
rokov významnejšie neprejavoval, len od 90. rokov  sa rozširujú kohabitácie a s
nimi súvisiaca mimomanželská pôrodnosť. Aj napriek zrušeniu „výhod“ po roku
1989, ktoré mohli využívať slobodné matky (zvláštne sociálne dávky, prednosť pri
umiestňovaní  detí  do  jaslí  a škôlky)  prudko  narastá  v 90.  rokoch  podiel  živo
narodených mimo manželstva z celkového počtu živo narodených a to zo 7,61%
v roku 1990  na 23,35% v roku 2003.  Tento  prudký nárast  súvisí  predovšetkým
s výrazným poklesom celkového počtu živo narodených. Uvažovaný ukazovateľ je



však  v SR  relatívne  nízky  v porovnaní  s ostatnými  štátmi  Európy,  kde  sa  vo
viacerých mimo manželstva živo narodí viac ako 50% detí (napr. Švédsko, Nórsko,
Island, Estónsko). 

Ukazovatele  plodnosti  u skupiny  nevydatých  žien,  ako  napr.  všeobecná
a špecifická  plodnosť,  zaznamenali  v 90.  rokoch  výrazné  zvýšenie  úrovne.
Najvýraznejší rast plodnosti sledujeme u nevydatých žien vo veku 30-34 a 35-39
rokov, no maximálna plodnosť mimo manželstva je dosahovaná po celé sledované
obdobie vo veku 25-29 rokov.

Faktory vývojových zmien pôrodnosti a plodnosti v SR po roku 1989
Vývojové  zmeny  ale  aj  priestorové  rozdiely  pôrodnosti  ovplyvňuje

množstvo faktorov sociálnych, ekonomických, inštitucionálnych, demografických
a iných. Rozdiely sú však v miere (sile) vplyvu týchto faktorov na reprodukčné
správanie. Otázka dominancie či preferencie niektorých faktorov podieľajúcich sa
na demografických zmenách 90. rokov sa stala predmetom „sporu” vo vedeckých
kruhoch. Objavili sa názory, ktoré preceňujú alebo naopak podceňujú niektoré z
týchto faktorov. Zmeny v pôrodnosti a plodnosti na Slovensku súvisia so zmenami
v demografickom správaní, dochádza k zmenám v hodnotovej orientácii ľudí, rastu
individualizmu a emancipácie žien, čo sa prejavuje v znížení úrovne sobášnosti a
posunom vstupu do manželstva do vyššieho veku. Súčasne pokračuje sekularizácia
spoločnosti,  čo  tiež  vedie  k  oslabovaniu  tradičného  demografického  správania.
Medzi  faktory  vedúce  k znižovaniu  úrovne  plodnosti  nepochybne  patrí  i  širšia
ponuka  možností  sebarealizácie  mladých  ľudí  (predĺženie  obdobia  prípravy  na
povolanie,  možnosť  štúdia  v  zahraničí,  rozšírenie  podnikateľských  možností  a
pod.).

Dôležitú úlohu zohrávajú aj  zmeny v ekonomickej situácii  na Slovensku,
rast  nákladov  spojených  so  starostlivosťou  o  dieťa,  dočasný  pokles  reálnych
príjmov  domácností,  ale  aj  zmena  sociálnej  situácie  mladých  ľudí,  finančná
nedostupnosť bytov, hrozba nezamestnanosti, nová sociálna politika voči rodinám
(zníženie novomanželských pôžičiek, regulácia prídavkov na deti) a pod. Každá
ekonomická  recesia,  šok,  zníženie  reálnych  príjmov,  každé  zvýšenie  nákladov
znamená pokles pôrodnosti. Na druhej strane, zvýšenie príjmov zvyšuje pôrodnosť
len  vo  výnimočných  prípadoch  (Pastor,  K.,  2000).  Na  rozdiel  od  SR,  pokles
pôrodnosti  vo  vyspelých  západných  krajinách  nastal  v  období  ekonomického
rozmachu (Matulník, J., Pastor, K., 1997).

Viaceré z uvedených faktorov vývoja pôrodnosti a plodnosti je veľmi ťažké
exaktnene  vyjadriť  a kvantifikovať  ich  vzťah  s týmito  procesmi.  Tesnosť  (silu)
závislosti  vývoja  vybraných ukazovateľov  pôrodnosti  a plodnosti  v SR po  roku
1989  s vývojom  niektorých  sociálno-ekonomických  charakteristík  dokumentuje
korelačná matica (Tab. 1).



Tabuľka 1: Korelačná  matica  lineárnych  závislostí  vývoja  vybraných  ukazovateľov
pôrodnosti a plodnosti od vývoja sociálno-ekonomických ukazovateľov v SR po
r. 1989 (1990-2002)

00,191,081,0*54,095,088,094,094,094,094,094,00,830,840,87/
91,000,176,0*36,085,070,082,082,081,081,080,00,700,710,74
81,076,000,1*18,071,085,073,081,080,080,079,0*0,49-*0,51-*0,57-
*54,0*36,0*18,000,175,066,077,069,071,071,072,00,860,850,83

95,085,071,075,000,190,099,097,098,098,098,095,00,950,97
88,070,085,066,090,000,194,096,097,096,096,081,00,82-0,85-2925
94,082,073,077,099,094,000,199,099,099,099,093,00,94-0,96-2420
94,082,081,069,097,096,099,000,100,100,100,186,00,88-0,90-1915
94,081,080,071,098,097,099,000,100,100,100,188,00,90-0,92-
94,081,080,071,098,096,099,000,100,100,100,189,00,90-0,92-
94,080,079,072,098,096,099,000,100,100,100,190,00,91-0,93-
83,070,0*49,086,095,081,093,086,088,089,090,000,11,000,991_
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Poznámka: *- korelačný koeficiet nie je štatisticky významný
KMMP-koeficient mimomanželskej pôrodnosti (%), X_P-priemerný vek ženy pri pôrode,
X_1P- priemerný vek ženy pri prvom pôrode, HMP-hrubá miera pôrodnosti (‰), VP-
všeobecná plodnosť (‰), UP-úhrnná plodnosť, P15-19, P20-24, P25-29-špecifická plodnosť
15-19, 20-24, 25-29 ročných žien, PVŠ-podiel VŠ študentov zo všetkých obyvateľov (%), MN-
priemerná ročná miera evidovanej  nezamestnanosti (%), MI-priemerná ročná miera inflácie
(%), IRM-index reálnej mzdy (1995=100%), HDP/O-hrubý domáci produkt na obyvateľa
(US$)
Prameň: Štatistický úrad SR, 1995, 1998, 2003, 2003b

Štatisticky významnú lineárnu  koreláciu  nepriameho  charakteru  s  hrubou
mierou pôrodnosti, všeobecnou a úhrnnou plodnosťou, špecifickou plodnosťou 15-
19, 20-24 25-29 ročných žien vykazujú ukazovatele ako podiel VŠ študentov (%),
HDP na obyvateľa (US$),  index reálnej mzdy (1995=100%), ale tiež priemerná
ročná miera nezamestnanosti (%). Čím väčšia je hodnota takýchto faktorov, tým je
pôrodnosť a plodnosť menšia. Naopak s rastom uvedených sociálno-ekonomických
faktorov sa spája rast ukazovateľov pôrodnosti ako priemerný vek ženy pri pôrode
aj  pri  prvom  pôrode,  koeficient  mimomanželskej  pôrodnosti,  čo  dokazuje
štatisticky významná priama lineárna závislosť.

Priestorové rozdiely v úrovni pôrodnosti v SR a ich zmeny po roku 1989
Na  úrovni  okresov  sledujeme  dlhodobo  výrazné  rozdiely  v úrovni

pôrodnosti.  Porovnávajúc  roky  1991  a 2003  je  celkový  obraz  priestorovej
diferencovanosti hrubej miery živorodenosti podľa okresov veľmi podobný. Oblasť
severného a severo-východného Slovenska tvorí región s najvyššou úrovňou hrubej



miery  živorodenosti  a naopak  oblasť  západného  a juho-západného  Slovenska
región  s najnižšou  úrovňou  tohto  ukazovateľa  (Chovancová,  J.,  1999).  Na
priestorové rozdiely v úrovni pôrodnosti  medzi týmito regiónmi vplývajú jednak
rozdiely v zložení obyvateľstva podľa veku, pohlavia, národnosti, náboženstva či
vzdelania (Marenčáková, J., 2003, 2003b), ale aj faktory ako úroveň sociálneho či
ekonomického rozvoja regiónov a pod. (Pastor, K., 2000).

Celkový obraz hrubej miery živorodenosti podľa okresov sa síce od roku
1991 do 2003 zachoval, no úroveň hrubej miery živorodenosti sa výrazne znížila
vo  všetkých  okresoch,  no  nerovnakou  intenzitou.  Najvýraznejší  pokles
živorodenosti zaznamenali práve okresy s najvyššími hodnotami tohto ukazovateľa
v roku 1991, no i tak aj v roku 2003 tvoria súbor okresov s najvyššími hodnotami
živorodenosti. Najmenší pokles zaznamenali okresy, ktoré v roku 1991 dosahovali
v rámci  okresov  SR  najnižšie  hodnoty,  ale  aj  v roku  2003  dosahujú  najnižšiu
úroveň živorodenosti v rámci okresov (Mapa 1, 2). 

Vyššie  uvedené  skutočnosti  ovplyvňujú  variabilitu  hodôt  sledovaného
ukazovateľa pôrodnosti,  ktorá bola podstatne väčšia  v roku 1991,  kedy rozpätie
medzi  maximálnou  hodnotou  24,83‰  (Námestovo)  a minimálnou  9,86‰
(Bratislava I) bolo až 14,97‰, zatiaľ čo v roku 2003 bol rozdiel medzi maximom
15,90‰ (Kežmarok) a minimom 7,04‰ (Myjava) už len 8,86‰. Priemerná hrubá
miera  živorodenosti  od  roku 1991  poklesla  zo 14,87‰ na 9,61‰ v roku 2003,
pričom zhodne v oboch rokoch slovenský priemer prevyšovalo 31 okresov. 

Záver
Všetky ukazovatele pôrodnosti a plodnosti zaznamenali v SR po roku 1989

výrazné  zmeny,  v súlade  s výraznými  spoločenskými  zmenami.  Viaceré
ukazovatele  klesajúceho  trendu  (napr.  hrubá  miera  živorodenosti,  úhrnná,
všeobecná i špecifická plodnosť) zrýchlili svoje tempo poklesu a ukazovatele, ktoré
dlhodobo  vykazovali  veľmi  malý  nárast  v poslednom  období  výrazne  narástli
(napr.  priemerný  vek  ženy  pri  pôrode  aj  pri  prvom  pôrode,  vek  maximálnej
plodnosti, koeficient mimomanželskej pôrodnosti). 

Uvedený  vývoj  pôrodnosti  v SR  podmieňuje  veľký  komplex  faktorov
rôzneho  charakteru.  Najvýznamnejšie  sa  uplatňujú  sociálno-ekonomické  faktory
a faktory individuálne súvisiace so zmenami v demografickom správaní. Niektoré
faktory ťažko exaktne vyjadriť a tento vzťah kvantifikovať, no pri niektorých sa
štatisticky ukazuje ich významný vplyv na vývoj pôrodnosti a plodnosti.

Analogické vývojové zmeny sledujeme aj na úrovni okresov, i keď tempo
vývoja nie je vo všetkých okresoch rovnaké, a preto sa stále zachováva výrazná
priestorová diferencovanosť. Dokumentuje to aj hrubá miera živorodenosti, ktorej
priestorový obraz od začiatku 90. rokov do súčasnosti zostal takmer rovnaký, len
hodnoty sú vo všetkých okresoch výrazne nižšie,  ale  tiež  variabilita  okresov je
nižšia.
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THE CHANGES OF THE FERTILITY IN SLOVAKIA AFTER 1989

Resume
At the beginning of the 1990s, radical changes in reproduction processes in

Slovakia occurred.  These are represented by a whole range of changes whereby
decisive importance can be ascribed to the development of the natality and fertility
indicators. Some acceleration in the development of the natality and fertility has
been observed on the decrease of the crude birth rate, general, total and specific
fertility rate by age, also on the increase of the coefficient of extramarital births,
average age of the woman at the birth of the child and of the first child.

These changes have complex relations to many social-economic factors and
are derived from young people`s altered concepts of and attitudes towards marriage
and function and size of a family. That is why, it is difficult to determine a degree
of their  impact  on the natality and fertility. We have discovered the impressive
relations between fertility indicators and a few social-economic factors.

The spatial differentiation may be regarded as the next important pattern of
the natality and fertility in Slovakia. In the long-term development is the spatial



differentiation of the crude birth rate by the district very similar, only the value this
indicator are lower in the all districts.

Tab. 1: Linear correlation between development fertility and social-economic indicators
in Slovakia after 1989 (1990-2002)

Map 1 Spatial differentiation of the crude birth rate in Slovakia by the districts (1991)
Map 2 Spatial differentiation of the crude birth rate in Slovakia by the districts (2003)
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STŘEDOEVROPSKÁ DIMENZE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO
OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V TRANSFORMAČNÍM OBDOBÍ

Stanislav Martinát

Abstract: The paper is focused on the agrarian foreign trade of the Czech Republic
in  the  period  of  transition.  It  deals  with  the  main  influences,  geographical
distribution,  comparison to EU and CEFTA countries,  prospective development
etc. The Czech Republic lost important position in European agrarian trade in the
past;  nowadays  the  main  Czech  exported  commodity  is  hop  and  milk.  The
European agriculture has to be reformed because of high subventions which make
competitiveness of farmers outside of EU and USA almost impossible.

Key words: agrarian foreign trade, European Union, agriculture, competitiveness

Úvod
Podíl mezinárodního agrárního obchodu ČR, i přes svůj nárůst v absolutních

číslech, na celkovém mezinárodním obchodě ČR v posledním desetiletí  neustále
klesá.  Přesto  však  stále  tvoří  významnou  část  odbytu   pro  produkty  českých
zemědělců.  Podíl  exportovaných  zemědělských  výrobků  je  bezesporu  jedním
z ukazatelů konkurenceschopnosti  agrárního sektoru.  Tento  příspěvek se zabývá
postavením, strukturou, vývojem, ale i problémy agrárního zahraničního obchodu
České republiky v období před přistoupením země do Evropské unie. Sleduje také
obecné  tendence  ve  světové  zemědělské  obchodní  politice  včetně  jejich
geografických  aspektů  a  důsledků  jak  pro  země  EU,  USA,  tak  i  pro  země
rozvojového světa.

Světová liberalizace agrárního obchodu
Otázka uvolnění mezinárodního obchodu je jedním ze základních momentů

střetů mezi zeměmi tzv. bohatého severu a chudého jihu. Zemědělství hraje v těchto
vztazích významnou roli.  Na jedné straně Spojené státy, Evropská unie a jejich
předimenzované zemědělství  razantně podporované ze státních rozpočtů formou
subvencí ať na výrobu či na export, na straně druhé země rozvojového světa v čele
s Brazílií,  Čínou,  Indií,  jejichž  přístup  na  zemědělské  trhy  vyspělých  zemí  je
blokován, a které požadují uvolnění těchto trhů jako kompenzaci za své otevření se
západním průmyslovým výrobkům. Hlavní příčinou sporu jsou právě jmenované
zemědělské  dotace,  jež  jsou poskytovány evropským (americkým v menší  míře)
farmářům, a  činí  tak zemědělské produkty ze  zemí vně tohoto  prostoru cenově
nekonkurenceschopnými.  Vývoz agrárních  přebytků  z USA a  EU,  podporovaný
vývozními subvencemi do takové míry, že jejich cena padá i pod úroveň výrobních
nákladů, s jakými jsou schopni zemědělci v rozvojových zemích danou komoditu
v příhodných podmínkách vyrobit  (například  evropský cukr,  bavlna  z USA),  se



stává celospolečenským problémem. Uvážíme-li, že zemědělské produkty jsou pro
chudé  rozvojové  země  zpravidla  klíčovým  vývozním  artiklem,  pak  užívaný
argument  o  dodávkách  levných  zemědělských  produktů  (prezentovaných  jako
pomoc) do rozvojových zemí, silně ztrácí půdu pod nohama. Nastavení regulérních
tržních podmínek, jež by umožnily zemědělcům z rozvojových zemí uplatňovat své
produkty  na  světových  trzích,  by  těmto  zemím  pravděpodobně  pomohlo  více.
Řešení  tohoto  problému  nepřinesla  ani  poslední  pařížská  schůzka  Světové
obchodní organizace (WTO) v květnu 2004. Přesto se však zdá, že s nutnou blížící
se reformou evropské Společné zemědělské politiky (CAP), jež spolkne téměř 40
% rozpočtu EU (v roce 2003 45 miliard eur), k posunu v otázce exportních dotací a
dotací vůbec přece jenom dojde. Se vstupem do evropských struktur přijala Česká
republika i tuto nevyhovující mezinárodní zemědělskou obchodní politiku EU. 

Situace v České republice
Podíl mezinárodního agrárního obchodu ČR se na celkovém mezinárodním

obchodě  ČR soustavně  snižuje,  v současnosti  se  na  něm podílí  4,44  % (2002)
oproti 6,28 % v roce 1997. Vzájemné saldo vývozu a dovozu se po celé sledované
období (1996-2001) pohybovalo hluboko v záporných hodnotách (viz Tabulka č.
1). Docházelo k pozvolnému nárůstu objemu vývozu (o 7,27 % v roce 2001 oproti
roku 1996), dovoz agrárních produktů do ČR naproti tomu neustále klesal (o 12 %
v roce  2001  oproti  roku  1996).  Výsledkem  jsou  velmi  pomalu  se  přibližující
hodnoty vývozu a dovozu, přesto saldo agrárního zahraničního obchodu ČR činilo
v roce 2001 nepříliš optimistických 625,2 milionů USD. Nevyrovnanost exportu a
importu  lze  označit  za  jeden  z vysoce  problematických  momentů  agrárního
zahraničního  obchodu  ČR  (Tuček  2002).  Z porovnání  exportní  angažovanosti
českých  zemědělců  (nárůst  vývozu  o  7,32  %  v letech  1994-1999)  například
s Polskem (ve stejném období nárůst vývozu o 27,3 %) nebo Portugalskem (nárůst
o 32,6 %) nevychází agrární sektor ČR příliš příznivě. V souvislosti se vstupem
země do EU může pozitivně působit příklad Rakouska, kde v pětiletí po vstupu do
EU stoupl agrární vývoz o téměř 98 %.10 Stěžejním předpokladem pro vyhledávání
prostoru  pro  české  produkty  na  zahraničních  trzích  je  existence  systematické
marketingové podpory, až už státní či soukromé. 

Z problémů,  s jakými  se  obecně  potýká  mezinárodní  agrární  obchod,  lze
dále zmínit následující vlivy:

- regionální krize
- výskyt chorob zvířat (například BSE)
- blokace velkých spotřebitelských trhů
- neúměrné podpory pro domácí pěstitele
- netržní prostředí 

 
Komoditní struktura
10 FAO Trade Yearbook 1999.



Dalším  problémem českého  zemědělského  obchodu  byla  ve  sledovaném
období jeho nevyhovující komoditní struktura. Zatímco ve vývozních položkách ve
sledovaném období souvisle narůstal podíl nezpracovaných surovin a polotovarů až
na téměř 37 % (například obilniny, olejnatá semena, odstředěné sušené mléko, živá
jatečná zvířata nebo jablka pro průmyslové zpracování), v dovozu je jasně viditelná
tendence nárůstu podílu hotových potravinářských výrobků či značkových lihovin a
lahůdek.  Ve  většině  vyspělých  zemí  je  trend  zcela  opačný  –  dovoz  produktů,
surovin, polotovarů převažuje nad vývozem již hotových výrobků s vyšší přidanou
hodnotou. Zatímco z agrárního exportu ČR tvořily finální potravinářské výrobky
pouze 63 %, například v Dánsku šlo o 76,83 % nebo Polsko 81,69 % (údaje za rok
1999).

Význam agrárního zahraničního obchodu v Evropě
Posuzujeme-li  agrární  zahraniční  obchod ČR z hlediska významu v rámci

Evropy11, opět nejde o příliš optimistický pohled. V objemu agrárního exportu ČR
jde o 0,71 % vývozu Evropy, v objemu importu 0,95 % dovozu Evropy s mírně
stoupající  tendencí  ve  sledovaném  období  (viz  Tabulka  č.  2).  Zatímco  se
meziválečné Československo řadilo mezi dominantní zemědělské exportéry (chmel,
slad, cukr...), po změnách koncem 40.let v souvislosti s politickými změnami začal
český (československý) agrární zahraniční obchod ustupovat z tradičních odbytišť,
který se nepodařilo až na výjimky zastavit ani po roce 1989. Příkladem zde může
být vývoz českého sladu,  jehož  bylo Československo poloviny 60.let  největším
světovým vývozcem. V roce 1999 už ČR figurovalo ve vývozu sladu pouze na 6.
místě  v Evropě  (Tuček 2002).  K výraznému oslabení  exportu  došlo  i  v případě
cukru,  piva,  produktů  z drůbežího  a  vepřového  masa,  sladovnického  ječmene,
cukrovinek  atd.  Z komodit,  které  si  drží  pozici,  lze  jmenovat  chmel  (16,91  %
evropského  exportu  v roce  1999,  2.  místo  v  Evropě),  s odstupem pak  řepku  a
hořčici (8,12 %), řepkový šrot (6,89 %), slad (4,62 %), margarín (3,78 %) nebo
pivo (3,40 % evropského exportu v roce 1999). Mezi vývozně nejméně angažované
české zemědělské komodity  řadíme cukr (0,23 % evropského vývozu v roce 1999),
drůbeží maso (0,18  %),  živá prasata  (0,62 %),  čokoládu a čokoládové výrobky
(0,72 %) nebo sýry a tvaroh (0,80 %).

Teritoriální struktura
Po roce  1989 došlo  v geografickém rozložení  mezinárodního  agrárního

obchodu ČR k podstatným změnám. Ústup z východních trhů a trhů RVHP byl
nahrazen větší orientací na střední a zejména na západní Evropu. V roce 2002 se
tak  nejvýznamněji  na  obratu  českého  agrárního  zahraničního  obchodu  podílely
státy Evropské unie (52,8 % na dovozu; 36,9 % na vývozu) a státy Středoevropské
11 Evropou je zde podle metodiky FAO míněno 40 evropských států včetně Ruska.



dohody o volném obchodu (CEFTA12) (23,6  % dovozu; 43,9 % vývozu). Země
CEFTA  jsou  tak  stěžejní  teritorium  pro  český  agrární  vývoz.  Nejdůležitějším
zahraničním partnerem je pro český agrární sektor stále Slovensko (10,8 % dovoz;
26,7 % vývoz). Třetí nejvýznamnější skupinou jsou pro zahraniční agrární obchod
ČR  rozvojové  země.  Jde  především  o  dodavatele  (15,1  %  českého  agrárního
dovozu), tento podíl se však v 90. letech postupně snižoval a lze předpokládat, že
po vstupu země do EU bude tento obchod ještě dále omezen. Český agrární vývoz
do rozvojových je  relativně nízký (6,5  %).  Dřívější  stěžejní  teritorium českého
agrárního  zahraničního  obchodu,  SNS  v čele  s Ruskem,  soustavně  ztrácí  na
významu až na aktuálních 1,6 % z obratu.

Co se týče složení vývozních agrární komodit, dominantní postavení zaujímá
mléko a mléčné výrobky, nápoje a lihoviny, olejnatá semena a plody. S již méně
významnými  exportními  položkami,  zařazenými  do  skupiny  různé  potravinové
přípravky, maso a přípravky z obilí, se tyto komodity podílí na celkovém agrárním
vývozu ČR 58,7 %. V případě dovozu do ČR jde v první řadě o položky ovoce a
ořechy,  zelenina,  zbytky a  odpady v potravinářském průmyslu  a  krmiva.  Spolu
s nápoji a lihovinami, přípravky z obilí, přípravky ze zeleniny a ořechů tvořily 57,9
% českého agrárního dovozu. Významnou složku v dovozu tvoří ovoce a zelenina
– 25,3 % dovozu. 

Závěr
V souvislosti  se  vstupem  do  Evropské  unie  lze  v agrárním  zahraničním

obchodě ČR očekávat další prohlubování orientace importu do ČR ze zemí EU, a
vývozu z ČR především do zemí CEFTA (zvláště nově přistoupivších zemí do EU).
Existují obavy, že by se tento nepříliš vyvážený kurs mohl stát zárodkem budoucích
problémů českého agrárního zahraničního obchodu. Podíl agrárního zahraničního
obchodu ČR se na celkovém zahraničním obchodu země podílí 4,44 %. I přes tento
relativně  málo  významný podíl  jsou  zahraniční  trhy zajímavým odbytištěm pro
zemědělské produkty z ČR. Význam českého zahraničního agrárního obchodu je
však  v  rámci Evropě  minimální.  Vývozem  se  ČR  podílí  na  agrárním  vývozu
Evropy 0,71 %, dovozem na evropském dovozu 0,95 %.

Tab.  č.  1:  Vývoz a  dovoz  v rámci  agrárního  obchodu České  republiky v letech
1996-2001 (v mil. USD)

1996 1997 1998 1999 2000 2001
export 1223,8 1249,2 1292,0 1162,7 1250,1 1312,8
import 2201,8 2090,0 2041,7 1838,3 1793,2 1938,0
saldo 978,0 840,8 749,7 675,6 543,1 625,2

Pramen: FAO Trade Yearbook 1999, FAO Trade Yearbook 2001 (www.fao.org).

12 Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko.



Tab.  č. 2: Podíl českého agrárního zahraničního obchodu na evropském v letech
1994-2001 (v %)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
vývoz 0,57 0,59 0,56 0,60 0,63 0,58 0,66 0,71
dovoz 0,69 0,82 0,93 0,92 0,89 0,84 0,89 0,95

Pramen: FAO Trade Yearbook 1999, FAO Trade Yearbook 2001 (www.fao.org).
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CENTRALEUROPEAN DIMENSION OF THE AGRARIAN FOREIGN
TRADE OF THE CZECH REPUBLIC IN THE TRANSITION PERIOD

Resume
The share of foreign agricultural trade in the total foreign trade of the Czech

Republic is only 4,44 %. But still is an important component of market space for
the Czech agriculture. In spite of this position the Czech foreign agricultural trade
is continuously decreasing. The main target territory for Czech export are CEFTA
countries;  main  in  agrarian  import  are  EU  countries.  The  most  successful
commodities from the view of export are hop and milk. The Common agricultural
policy in today`s form will has to be reformed.
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REKREAČNÍ AKTIVITY SPORTOVNÍHO RYBOLOVU
(VYBRANÉ PŘEDPOKLADY)

Josef Navrátil

Abstract: This paper reports on recreational activities of sport fishing. Advertising
and information materials were the bases for analysis of the activities forms. The
research  was supplemented  with  survey from southern  Moravia.  The  work  has
detected several forms in the supply of the recreational fishing, which can be useful
for tourism destination management in region or locality.

Keywords: angling, tourism, localization preconditions, realization preconditions

Úvod
Sportovní rybolov má na území České republiky více než stoletou tradici.

Dva největší rybářské svazy – Český rybářský svaz (ČRS) a Moravský rybářský
svaz (MRS) – registrovaly ke konci  roku 2002 okolo 277 160 řádných členů a
66 880 dětí do 18 let,  což dohromady čítá necelé 3 % celkové populace České
republiky (Kotulan 2003, Anonymous 2004). V roce 2002 bylo rybáři na revírech
obou svazů uloveno celkem 3,6 miliónu kusů ryb o celkové hmotnosti 4 800 tun
(Vostradovský & Ličko 2003, Anonymous 2002a). Návštěvnost revírů Moravského
rybářského svazu narostla mezi léty 1990 a 2001 téměř o 50 % a od roku 1997
vykazuje  soustavný růst  (Anonymous 2002b,  Holan & Kotulan 2001).  V České
republice existují turistické destinace rybářů (Navrátil 2004b) a 12 % členů ČRS a
MRS uskutečnilo rybářský výlet do zahraničí (Spurný et  al. 2003).   Na základě
těchto skutečností usuzujeme na význam sportovního rybolovu v turismu a rekreaci
České  republiky.  Jelikož  jsou  turismus  a  rekreace  všeobecně  považovány  za
rozvojové  prvky  specifických  teritorií,  dovolujeme  si  usuzovat  i  na  parciální
význam  sportovního  rybolovu  v rozvoji  těchto  teritorií.  Přírodní  lokalizační  a
selektivní předpoklady cestovního ruchu relevantní pro sportovní rybolov jsme se
pokusili  shrnout  v předcházejících  publikacích  (Navrátil  2003,  2004a).  Tento
příspěvek  je  věnován  vybraným  společenským  lokalizačním  a  realizačním
předpokladům a vznikl v rámci klíčového projektu KSK3046108.

Data a metody
Nejdůležitější bází dat pro zpracování předloženého tématu se nám staly

propagační a informační materiály (1) tištěné - brožury, letáky, plakáty, časopisy –
a (2) elektronické – internet. Na základě analýzy těchto materiálů jsme vytvořili
typy forem rekreačních aktivit spojených se sportovním rybolovem.

Data o stavu materiálně technické základny přímo na revírech jižní Moravy
byly zjišťovány formou dotazníku, který byl rozdán prostřednictvím jednatele MRS



všem  místním  organizacím.  Respondenti  byly  vyzváni  aby  zvolili  jednu
z nabízených variant. 

Realizační předpoklady
Vybavenost  revírů  materiálně  technickou základnou  (MTZ)  byla  šetřena

nejprve terénním pozorováním. 
Zjištěno bylo celkem osm druhů zařízení MTZ:

- informační tabule
- rybářské turistické značky v ZCHÚ
- koše na odpadky
- lavičky
- pevné přístřešky
- místa prodeje povolení k lovu
- zařízení občerstvení a stravování
- zařízení ubytování – individuální, hromadné.

Ne přímo na revírech se nachází další druhy:
- restaurace s rybími specialitami
- prodejny s rybářskými potřebami.

Ke zjištění  vybavenosti zařízeními ubytování, stravování a občerstvení na
revírech byla  vybrána modelová oblast  MRS. Zástupci  místních organizací  byli
prostřednictvím dotazníku požádáni o vyplnění informací zda-li se vyskytují (1) na
revírech v jejich správě soukromé chaty, kemp, veřejné tábořiště,  hospoda nebo
možnost  občerstvení  a  (2)  v městě  MO  speciální  rybářská  restaurace  a
specializovaný obchod s rybářským vybavením.

Z celkového  počtu  104  místních  organizací  MRS  odevzdalo  dotazník
80 %.  K vybavenosti  revírů  zařízeními  MTZ  se  vyjádřilo  70 %.  Informace  o
výskytu některého z výše jmenovaných zařízení MTZ přímo na revírech se nám
podařilo získat ke 44 % všech revírů MRS. Z výsledků vyplývá, že přibližně na
55 % revírů se nachází soukromé chatky, na 20 % kemp, na 18 % veřejné tábořiště,
na 36 % hospoda a na 36 % možnost občerstvení.  Při  tvoření  obecných závěrů
z těchto výsledků je nutné brát na zřetel skutečnost, že zástupci MO se vyjadřovali
k revírům, na  kterých se  některé  z šetřených zařízení  vyskytovalo,  a  revíry bez
výskytu některého z těchto zařízení ponechali bez vyjádření. Přesto můžeme říci, že
počet  soukromých  chat  přímo  na  revírech  skýtá  vysoký potenciál  pro  spojení
sportovního rybolovu s chatařením. Překvapivě vysoký je počet kempů a veřejných
tábořišť na revírech  MRS (společně  28 %).  Lze se domnívat,  že  u  odpovědí  o
existenci veřejného tábořiště bez existence kempu, jde místa, která ve skutečnosti
veřejnými tábořišti nejsou, ale rybáři a ostatní rekreanti na nich běžně přespávají.
Údaj o vybavenosti revírů hospodou nebo občerstvením je z objektivního hlediska
také nutné sloučit. Společně se pak hospoda nebo občerstvení vyskytují na 50 %
revírů, což je číslo v rozporu se všeobecnou představou, že možnost občerstvení je



dnes již na většině revírů, ale podle zkušenosti z terénu skutečnosti odpovídá více
naše zjištění. 

Dotazníkového  šetření  se  zúčastnilo  85  místních  organizací.  Rybářská
restaurace  se  nachází  pouze  v šesti  obcích  jejich  sídel.  Speciální  rybářské
restaurace  jsou  tak  na  jižní  Moravě  velice  vzácné.  Na  druhou  stranu
specializovaných  prodejen  s rybářskou  výstrojí  a  výzbrojí  je  na  jižní Moravě
nepoměrně více. Z oněch 85 obcí byly potvrzeny ve 42 obcích, tedy téměř v 50 %.

Společenské lokalizační předpoklady
Sportovní rybolov není jen vlastní lovení ryb, ale jsou s ním spojeny i další

speciální aktivity a události. 
Masově  navštěvované  a  na  popularitě  nabírající  jsou  především výlovy.

Jako  společenská  událost  bývají  organizovány  převážně  rybářskými  firmami
orientovanými na  komerční  produkci  rybího  masa.  Méně  častěji  jsou  nabízeny
místními organizacemi ČRS a MRS. Vlastní aktivity výlovu, které jsou sami o sobě
vzrušující  podívanou,  bývají  nejčastěji  doplněny  ochutnávkou  rybího  masa,
některým z prvků historické tradice – koncert „středověké“ kapely, jarmark, ukázky
řemesel – nebo návštěvou známé osobnosti z uměleckého nebo politického života.

Další událostí, již nepoměrně méně navštěvovanou širokou veřejností, jsou
rybářské závody. Ty pravidelně pořádá většina místních organizací ČRS i MRS,
obvykle jednou do roka. Soutěže však organizují také produkční firmy a majitelé
tzv. soukromých revírů. V jejich případě jsou soutěže pořádány spíše nepravidelně
i několikrát do roka a jejím cílem je v prvé řadě propagace své produkce (firmy) a
svého revíru (drobní soukromníci).

Nepoměrně menší uplatnění v rekreaci  a cestovním ruchu mají  výstavy a
veletrhy  spojené  s rybářstvím.  V České  republice  se  pořádá  jediná  výstava
s regionálním  dopadem  –  tradiční  výstava  „Rybí  trofeje“  v Holešově.
Specializované  rybářské  veletrhy  se  konají  tři  –  na  jaře  v Praze,  Brně  a  na
Ostravsku.  Kromě  těchto  tří  tradičních  veletrhů  se  v průběhu roku  na  různých
místech konají drobnější trhy rybářského zboží, které jsou obvykle spojeny s trhy
se zbožím mysliveckým, popřípadě včelařským.

Zajímavým  spojením  sportovního  rybolovu  s historickými  tradicemi  je
produkt  cestovního  ruchu  z nabídky  Valašského  muzea  v přírodě  s názvem
„Rybářský výlet.“

Samozřejmostí jsou rybářské plesy během plesové sezóny.

Závěr
Materiálně technická základna lokalizovaná k rybářským revírům zahrnuje

poměrně velkou škálu typů zařízení. Jelikož revíry se vybavením těmito zařízeními
liší, lze těchto typů využít dále pro diferenciaci jednotlivých revírů při hodnocení
jejich  potenciálu  pro  rozvoj  cestovního  ruchu  a  rekreace.  Na  případové  studii



revírů  MRS  jsme  zjistili,  že  vybavenost  revírů  základními  zařízeními  MTZ  je
bohatá.

Společensko lokalizačních předpokladů spojených výhradně se sportovním
rybolovem není mnoho. Přesto zejména výlovy mají vysoký potenciál pro tvorbu
produktů v destinačním managementu cestovního ruchu lokality. Ovšem i ostatní
aktivity nejsou bez potenciálu pro další rozvoj.
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RECREATIONAL ACTIVITIES OF SPORT FISHING
(SELECTED PRECONDITIONS)

Resume
The survey has found out eight types of material and technical base in the

fisheries – signboards, marked angler’s paths in protected areas, waste bins, bench,
shelter,  selling  place  of  fishing  licence,  accommodation  facilities  and  catering
facilities. We can find restaurants specialised in fish food and shops specialised in
fisherman’s wares in the towns, too.  According to questionnaire survey there is
quite good material and technical base for developing of angler’s tourism in the
Czech Republic.    



Sport fishing is not only the fishing but there are some other activities in
relation to sport  fishing. We have found five supplementary activities –  fishing
outs, sport fishing competitions, fairs, exhibitions and balls – which can be useful
in development of tourism.  

Fig. 1 Pubs and take-aways in fisheries of MRS (2003).
Fig. 2 Cottages in fisheries of MRS (2003). 
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PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY POĽNOHOSPODÁRSKO-
POTRAVINÁRSKEHO KOMPLEXU V OKRESE NITRA

Jana Némethová

Abstract: The article deals with the analysis and classification of agricultural and
food-processing subjects and their relations in Nitra district.  The attention is also
paid to the changes in the agricultural firms development in the period of years
1999-2003.

Keywords: agro&food complex, agricultural firms, food-processing firms, district
of Nitra, supplier-customer relations

Úvod
Hlavnou  úlohou  poľnohospodársko-priemyselného  komplexu

v súčasnom  národnom  hospodárstve  je  zabezpečiť  výrobu  potravín,
racionálnu  výživu  obyvateľstva  a poskytovať  suroviny  pre  ostatné
odvetvia priemyslu. Súčasťou poľnohospodársko-priemyselného komplexu
je poľnohospodársko-potravinársky komplex, ktorý predstavuje prepojenie
medzi  poľnohospodárskou  výrobou  a potravinárskym  priemyslom,  resp.
ďalšími  spracovateľskými  odvetviami,  ktoré  zabezpečujú  výživu
obyvateľstva a spracúvajú poľnohospodárske produkty.

Východiská
Poľnohospodárska  prvovýroba  predstavuje  jadro  celého

poľnohospodársko-priemyselného  komplexu,  na  ktoré  nadväzujú  ďalšie
nepoľnohospodárske  aktivity.  Z hľadiska  priestorového  je
poľnohospodárska  výroba  sústreďovaná  do  oblastí  s priaznivými
prírodnými podmienkami (rastlinná výroba  do  oblastí  s vhodnými pôdno-
klimatickými  a živočíšna  výroba  najmä  do  horských,  resp.  podhorských
oblastí)  alebo  do  oblastí  spotrebných  centier  (v  rámci  rastlinnej  výroby
hlavne  produkcia  zeleniny,  ovocia   a pod.  a v rámci  živočíšnej  výroby
chov dojníc, hydiny a ošípaných).

Potravinársky  priemysel  je  súčasťou  poľnohospodársko-
potravinárskeho  komplexu  a  vysokou  mierou  sa  podieľa  na  spracovaní
poľnohospodárskych  surovín,  ako  aj  na  finalizácii  potravinárskej
produkcie.

Reprodukcia  potravín  je  základnou  črtou  poľnohospodársko-
priemyselného  komplexu,  jej  fázy  (výroba,  rozdeľovanie,  výmena       a
spotreba  potravín)  majú agrárny charakter,  prelínajú sa  v nich prírodno-
geografické  špecifika  poľnohospodárskej  krajiny  a tiež  ekonomické
i biologické zákonitosti reprodukcie potravín.  (P. Spišiak, 2000). 



V poľnohospodársko-potravinárskom  komplexe,  hlavne
v poľnohospodárskej  výrobe i  v súčasnosti  prebiehajú  zmeny súvisiace  s
organizačno-právnou  formou  ako  aj  veľkosťou   a  počtom
poľnohospodárskych subjektov.  

Poľnohospodárska výroba
I napriek  tomu,  že  situácia  v poľnohospodárstve  je  v súčasnosti

stabilizovaná  i   naďalej  v ňom  prebiehajú  dynamické  zmeny  súvisiace
hlavne  s uplatnením  poľnohospodárskych  subjektov  na   konkurenčnom
trhu.  Vzhľadom  na  to  mnohé  subjekty  hľadajú  vhodnejšie  formy
hospodárenia a tak menia aj  svoje organizačno-právne formy.  Preto  sa  aj
v príspevku  zaoberáme  porovnaním  vlastníckej  štruktúry
poľnohospodárskych  subjektov  v rokoch  1999  a 2003  (tab.  č.  1).  Kým
v roku  1999  sa  poľnohospodárskou  výrobou  zaoberalo  50  subjektov
v roku 2003 je to až 72 subjektov bez súkromne hospodáriacich roľníkov
(SHR). V roku 1999 a tiež v roku 2003  prevládajú obchodné spoločnosti
-  spol.  s.r.o.  V roku 2003 na poľnohospodárskej  pôde v okrese hospodári
najviac  spol.  s.r.o.  (47  subjektov),  za  nimi  nasledujú  poľnohospodárske
družstvá (20 subjektov) a akciové spoločnosti (5 subjektov).  Ako vyplýva
z tab.  č.  1  v poľnohospodárstve  neustále  prebieha  transformačný proces.
Poľnohospodárske subjekty menia nielen svoje organizačno-právne formy,
počty ale  aj  veľkosti.  Mení  sa  aj  počet  SHR.  V okrese  sme  zaznamenali
ich  pokles  na  298  SHR  k roku  2003,  v porovnaní  s rokom  1999  (524
SHR).

Tab. č.1 Vývoj vlastníckej štruktúry poľnohospodárskych subjektov
v rokoch 1999 a 2003

Druh vlastníctva Počet subjektov
1999

Počet subjektov
2003

Štátne podniky 3 -
Poľnohospodárske družstvá 19 20
Spol. s r.o. 21 47
Akciové spoločnosti 7 5
SHR 524 298

Zdroj: Terénny výskum, 2003

Tab. č.2 Štruktúra poľnohospodárskych subjektov podľa počtu
zamestnancov v roku 2003



Organizačno-právna Počet zamestnancov Spolu
forma 0 - 19 20 -99 100 a viac
Poľnohos. družstvá 5 11 4 20
Spol. s r.o. 36 9 2 47
Akciové spoločnosti - 2 3 5
Zdroj: Terénny výskum, 2003

Podľa  počtu  zamestnancov  môžeme  poľnohospodárske  subjekty
rozdeliť  do  troch  skupín.  (tab  č.2).   Do  prvej  skupiny  sme  zaradili   41
subjektov s počtom zamestnancov od 0-19. V tejto skupine je zastúpených
najviac  spol.  s.r.o.  (36)  napr.  KLASTEL-NOVA,  s.r.o.  Telince,
NOVAFRUIT Nová Ves nad Žitavou,  spol  s.r.o.  KOOCHOV, spol.  s.r.o.
Nitra a iné. Do skupiny patrí aj 5 poľnohospodárskych družtiev (PD) napr.
PD  Lehota,  PD  Telince  a  iné.  Hlavná  činnosť   poľnohospodárskych
subjektov  je  zameraná  na  pestovanie  plodín  kombinované  s chovom
zvierat  (zmiešane  hospodárstvo)  a  tiež  na  pestovanie  obilnín  a iných
kultúrnych  plodín.   Druhú  skupinu  tvorí  20-99  zamestnancov,  s počtom
subjektov  22.  V tejto  skupine  prevládajú  hlavne  poľnohospodárske
družstvá  (11  subjektov)  napr.  PD  Čakajovce  -  Dražovce,  PD  Jarok,  PD
Veľké  Zálužie.  Spol.  s.r.o.  je  zastúpených  9  subjektov  napr.  AGRO-
DVOR,  spol.  s.r.o.  Pohranice,  AGILE,  s.r.o.  Malý  Cetín,  AGRO-
Golianovo,  s.r.o.  Golianovo.  Výrobné zameranie podnikov je orientované
prevažne  na  pestovanie  plodín  kombinované  s chovom zvierat  (zmiešane
hospodárstvo).  V skupine  sa  nachádzajú  2  akciové  spoločnosti:
COMPACTA  AGRO,  a.s.  Alekšince  a  AGROPODNIK,  a.s.  Nitra.
Poslednú  skupinu  vytvárajú   subjekty,  v ktorých  počet  zamestnancov  je
100  a viac.  Do  tejto  skupiny  patrí  9  subjektov.  Z toho  sú  4
poľnohospodárske družstvá:   PD Cabaj  - Čápor,  PD Ivanka pri  Nitre,  PD
Mojmírovce,  PD  Devio  Nové  Sady.   Z akciových  spoločnosti  (3)  do
uvedenej  skupiny  patria   Hybrav  Nitra  a.s.,  Branko,  a.s.  Nitra   a
Liaharenský podnik Nitra  a.s.  Párovské  Háje.  Spol.  s.r.o.  sú zastúpené 2
subjektami  Vysokoškolským  poľnohospodárskym  podnikom  SPU,  s.r.o.
Kolíňany a LÚČNICOU, spol. s.r.o. Lúčnica nad Žitavou. Popri základnej
činnosti  zameranej  na  pestovanie  plodín  kombinované  s chovom zvierat
(zmiešane hospodárstvo) do popredia sa dostáva aj chov hydiny.

Subjekty, ktoré vlastnia poľnohospodársku pôdu  sme roztriedili  aj
podľa  výmery  poľnohospodárskej  pôdy  (PP),  ktorú  obhospodarujú.   Do
tejto  klasifikácie  patria  aj  subjekty  ,  ktorých  hlavná  činnosť  nie  je
orientovaná  na  poľnohospodársku  výrobu   a  zároveň   tam  nepatria
poľnohospodárske subjekty, ktoré nevlastnia poľnohospodársku pôdu.  Do
10,00 ha PP patria 4 subjekty napr. NOVAFRUIT Nová Ves nad Žitavou,
spol. s.r.o. a Vinteko, spol. s.r.o. Telince. Do skupiny od  10,01 do 50,00



ha  PP  patria  4  subjekty  napr.  HYBRAV  Nitra  a.s.,  HSH-V  spol.  s.r.o.
Veľké  Zálužie.  V  skupine  od  50,01  do  100,00  ha  PP  sa  nachádzajú  2
subjekty:  SadLivia,  s.r.o.  Nitra  a   Agrokomplex  -  výstavníctvo  Nitra.
Poľnohospodársku  pôdu  od  100,01  ha  do  250,00  ha  obhospodaruje    7
subjektov  napr.  PD  Jelšovce  a Výskumný ústav  živočíšnej  výroby Nitra.
Viac  zastúpené  poľnohospodárskymi  subjektami  sú  ostatné  skupiny.  Od
250,01  do  500,00  ha  PP  sa  nachádza  7  subjektov  napr.  POLNEX,  spol.
s.r.o. Vráble, CENT spol. s.r.o. Pohranice, AGF, spol. s.r.o. Vráble a iné.
V skupine  od  500,01  do  1000,00  ha  PP  je  zastúpených  16  subjektov,
prevažne spol. s.r.o.  napr. LUPOL, spol. s.r.o. Lukáčovce, AGROL, spol.
s.r.o. Lehota, AGROFORS, s.r.o. Dolné Obdokovce, COMPACTA AGRO,
a.s.  Alekšince.  Do  skupiny  od  1000,01  do  2000,00  ha  PP  patrí  12
subjektov napr.  AGRO- Golianovo s.r.o. Golianovo, AGRO-DVOR, s.r.o.
Pohranice,  Radar  s.r.o.  Zbehy,  PD  Jarok,  PD  Veľké  Zálužie  a iné.  Do
poslednej  skupiny  2000,01  a viac  ha  PP  patrí   9  subjektov  napr.  PD
Lefantovce,  PD  Ivanka  pri  Nitre,  PD  Cabaj  -  Čápor,  PD  Mojmírovce
a Liaharenský podnik Nitra, a.s. Párovské Háje. 

Potravinárske a ďalšie spracovateľské odvetvia
Potravinárske  subjekty  sú  sústredené  prevažne  v meste   Nitra.  Ich

surovinovú základňu  tvoria  hlavne  prvovýrobcovia  z okresu,  v prípade  nutnosti
napr.  nedostatok  surovín  v okrese,  ich  vysoká  nákupná  cena  a pod.  aj
prvovýrobcovia z iných okresov SR. Menšie spracovateľské subjekty čo do počtu
zamestnancov  zásobujú  prevažne  miestny  trh,  mesto  Nitra  a jeho  okolie.
Zásobovacie areály subjektov nadregionálneho významu presahujú nielen hranice
vlastného okresu, resp. kraja tzn. majú celoslovenskú pôsobnosť a ich odbytiská sa
navzájom prekrývajú a konkurujú si. 

Potravinársko-spracovateľským  priemyslom  sa  v okrese  Nitra  zaoberajú
fyzické a právnické osoby. Fyzické osoby vzhľadom na ich počet cca 90 subjektov
k roku 2003 je problematickejšie skúmať. Prevažne sa orientujú na výrobu chleba,
čerstvých  pekárskych  a cukrárskych  výrobkov  a koláčov  ako  i na  výrobu
a konzervovanie  mäsa,  výrobu  zmrzliny  a pod.  Na  základe  terénneho  výskumu
môžeme právnické osoby podľa počtu zamestnancov roztriediť do nasledovných
skupín. Skupinu s počtom zamestnancov od 0-19 tvorí  31 právnických osôb. Ich
hlavná  činnosť  je  zameraná  prevažne  na  výrobu  chleba,  čerstvých  pekárskych
a cukrárskych výrobkov a koláčov napr. BAVIBA v.o.s. Nitra, PEKÁREŇ UNO,
spol. s.r.o. Cabaj - Čápor, ďalej na výrobu a konzervovanie mäsa napr. Mäsomax -
Trade,  s.r.o.  Nitra  i na  produkciu  prírodnej  a minerálnej  vody  a výrobu
nealkoholických nápojov napr.  Vinárske závody Nitra a.s. Do skupiny s počtom
zamestnancov od 20-99 patrí 11 právnických osôb. Najvýznamnejší spracovatelia
sa venujú výrobe mäsových a hydinových výrobkov napr. TAURIS NITRIA spol.
s.r.o.  Mojmírovce,  výrobe  a konzervovaniu  mäsa  LUMAS  NITRA,  a.s.  Nitra,



výrobe  mlynských  výrobkov  ADIVIT,  spol.  s.r.o.  Nitra  ako  i  výrobe  chleba,
čerstvých  pekárskych  a cukrárskych  výrobkov  a koláčov  HRM  s.r.o.  Nitra.
Hlavnou   činnosťou,  výrobou  hroznového  vína  sa  zaoberá  VINÁRSTVO
VINANZA, spol. s.r.o. Vráble a výrobou kakaa, čokolády a cukroviniek Chocolate
Products,  spol  s.r.o.  Nitra.  Do  poslednej  skupiny  právnických  osôb  s počtom
zamestnancov nad 100 a viac patrí 7 subjektov nadregionálneho významu. Výrobou
chleba,  čerstvých  pekárskych  a cukrárskych  výrobkov  a koláčov  sa  zaoberá
NIPEK,  a.s.  Nitra.  Výrobou  trvanlivých  pekárskych  a cukrárskych  výrobkov
a koláčov  sa  venuje  TEKMAR  SLOVENSKO,  s.r.o.  Nitra,  výrobou
a konzervovaním hydiny HSH s.r.o. Veľké Zálužie. Friesland Slovensko, a.s. Nitra
zabezpečuje prevádzku mliekarní a výrobu masla a syrov. Výrobu hroznového vína
VÍNO NITRA, spol. s.r.o. Lužianky a výrobu piva a sladu zabezpečujú subjekty
Heineken Slovensko, a.s. Nitra a Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Nitra.

Poľnohospodárske  subjekty  okrem  domácich  spracovateľov
spolupracujú  so  spracovateľmi  nachádzajúcimi  sa  mimo  záujmového
územia napr.  mlieko smeruje na spracovanie aj  do Mliekospolu a.s.  Nové
Zámky,  do  Raja  a.s.  Bratislava,  do  Prievidzskej  mliekárne  a.s.  Prievidza
a Levickej  mliekárne  a.s.  Levice.  Jatočný  hovädzí  dobytok  spracúvajú
napr.  PM  Zbrojníky  s.r.o.  Zbrojníky,  Tauris  a.s.  Rimavská  Sobota  a
Mäsokombinát   Hrádok spol.  s.r.o.  Lučenec.  Jatočné ošípané  smerujú  na
ďalšie spracovanie napr. do Mäsokombinátu  Hrádok spol. s.r.o. Lučenec,
Mäsopriemyslu Sereď a PM Zbrojníkoch s.r.o.  Zbrojníky Hydina smeruje
najmä do firiem: Zvolenská hydina a.s. Zvolen a Topoľčianský hydinársky
podnik a.s. Topoľčany.

Poľnohospodárske  subjekty  odovzdávajú  aj  produkty  rastlinnej
výroby nielen spracovateľom v okrese  Nitra,  ale  aj  mimo neho.  Obilniny
hlavne (pšenicu a kukuricu) spracovávajú napr subjekty Mlyn Komjatice,
s.r.o. Komjatice, Mlyn Šurany, s.r.o. Šurany, Sempol Holding a.s. Trnava,
Amylum Slovakia,  spol.  s.r.o.  Boleráz,  Privatex Agro s.r.o.  Marcelová  a
iní.  Jačmeň  sladovnícky  odoberajú  pivovary:  Topvar  a.s.  Topoľčany,
Malterie Soufflet Slovaquie s.r.o. Veľký Šariš, Sladovňa a.s. Michalovce.
Plodiny ako olejniny a cukrová repa sú spracovávané mimo územia okresu
v dôsledku  absencie  spracovateľov.  Olejniny  smerujú  na  ďalšie
spracovanie  hlavne  do  Palmy-Tumys  a.s.  Bratislava  alebo  do  Proagrosu
s.r.o.  Levice  a  Interagrosu  s.r.o.  Levice.  Cukrovú  repu  spracovávajú
cukrovary:  Eastern  Sugar  a.s.  Dunajská  Streda,  Cukrovar  a.s.  Sereď,
Považský  cukrovar  a.s.  Trenčianská  Teplá  a  Trnavský  cukrovar  a.s.
Trnava.  Hrozno  je  tiež  spracovávané  aj  mimo  územia  okresu  v Huberte
a.s. Sereď.

Záver



Okres  Nitra  z hľadiska  priestorového  usporiadania  poľnohospodárskej
výroby  vo  vzťahu  k spracovateľským  odvetviam  môžeme  priradiť  k regiónom
vyšpecifikovaným  v okolí  spotrebného  centra,  mesta  Nitra  vytvárajúcich  tzv.
prímestský  poľnohospodársko-potravinársky  komplex.  V okrese  Nitra  prevažujú
poľnohospodárske  subjekty  zaoberajúce  sa  pestovaním  plodín  kombinované
s chovom  zvierat  (zmiešané  hospodárstvo),  sú  rovnomerne  rozmiestnené
v záujmovom území a hospodária v priaznivých prírodných podmienkach.

Subjekty  živočíšnej  výroby  viac  inklinujú  k lokalizácií  v blízkosti
spotrebného  centra  (miesta  dopytu  a spracovania),  sú  zamerané  na  produkciu
hydiny a vajec  napr.  Liaharenský podnik Nitra  a.s.  Párovské  Háje,  Branko  a.s.
Nitra  a HYBRAV Nitra  a.s.   Produkciou čerstvého mlieka  sa  zaoberajú  takmer
všetky  poľnohospodárske  subjekty  v okrese.  Významnejším  producentom
jatočných ošípaných je  HYBRAV Nitra  a.s.,  ležiaci  v blízkosti miesta  spotreby.
Chov oviec a  chov jatočného dobytka je lokalizovaný v pasienkárských oblastiach
v juhovýchodnej  časti okresu a tiež významnými producentmi sú Vysokoškolský
poľnohospodársky  podnik  SPU,  s.r.o.  Kolíňany  a Výskumný  ústav  živočíšnej
výroby Nitra.   

Potravinársko-spracovateľský  priemysel  v okrese  Nitra  je  zameraný  na
spracovanie obilnín (mlyn, pekárne, pivovar, sladovňa) napr. ADIVIT, spol. s.r.o.
Nitra, PMD Union a.s. Bratislava, NIPEK, a.s. Nitra, TEKMAR SLOVENSKO,
s.r.o.  Nitra,  Heineken Slovensko, a.s. Nitra a Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
Nitra. Spracovaním mäsa sa v okrese zaoberajú firmy napr. TAURIS NITRIA spol.
s.r.o.  Mojmírovce,  LUMAS  NITRA,  a.s.  Nitra  a  HSH  s.r.o.  Veľké  Zálužie.
V okrese chýba  väčší prvotný spracovateľ mäsa (bitunok), čiastočne ho nahrádza
Mäsomax  -  Trade,  s.r.o.  Nitra.  Spracovaním  mlieka  sa  zaoberá  spoločnosť
Friesland Slovensko, a.s. Nitra. Spracovaním hrozna sa zaoberajú hlavne subjekty
VÍNO  NITRA,  spol.  s.r.o.  Lužianky  a VINÁRSTVO  VINANZA,  spol.  s.r.o.
Vráble. 

ENTREPRENEURIAL SUBJECTS OF THE AGRO-FOOD COMPLEX IN
NITRA DISTRICT

Resume
There are many transformation processes currently going on in the Slovak

Republic.  The  structure  of   agricultural  subjects  has  been  changing,  too.  In
comparison with 1999,  in 2003 there  is  an  increasing number  of    agricultural
subjects, mainly in "Ltd." law form. In 2003 agricultural production was the main
activity of 70 subjects. The main portion is formed by Ltd. subjects (47), followed
by agricultural cooperative farms (20)  and agricultural companies (5). For Nitra
district  the  agricultural  subjects  with  more  than   20  employees  are  the  most
important. At present these subjects farm on the area over 500 ha. Their production



is focused on a mixed production. Agricultural products are processed not only in
Nitra district, but out of it, too. The most important producers are in the group with
more than 99 employees.

Table 1 - Development of the agriculture subjects owning structure in 1993 - 2003
Table  2  -   Structure  of  the  agriculture  subjects  according  to  number  of

employees in 2003
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PESTOVANIE OBILNÍN A POTENCIÁL VYUŽÍVANIA ENERGIE
ODPADOVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ BIOMASY NA SLOVENSKU

Tomáš Paľuch

Abstract: The paper deals with the main type of waste biomass,  that is suitable for
energetic use, the waste biomass of the plant origin (cereal straw) from agriculture.
The potential is assessed according to amounts of grown cereals in various counties
(statistical units) of Slovakia and it is given in potential of heat units (GJ) and in
electricity production potential (MWh).  

Key words: energetic potential, waste cereal straw, heat and electricity production,
potential

Úvod - Súčasný stav vo využívaní obilnej odpadovej slamy
Aj napriek tomu, že slama predstavuje dôležitú zložku poľnohospodárskej

produkcie, sme zvyknutí na fakt, že obrovské množstvá tejto hodnotnej suroviny
dnes hnijú na poliach bez akékoľvek pokusu o ich využitie, zaorávajú sa do ornice,
alebo v nie jednom prípade, sú zbytočne spálené priamo na poliach. 

Bežný vynos predstavuje asi  3 až 5 ton suchej hmoty z hektára pšenice. Zo
zhruba 900tis. ha, na ktorých sa na Slovensku pestujú zrniny by bolo možné získať
približne 1,24 milióna ton odpadovej obilnej slamy ročne (pri rozložení 1:1,1 pre
zrno a slamu a využití 35% slamy pre energetické účely). Teoretický potenciál, za
predpokladu spaľovania slamy v zariadeniach na kombinovanú výrobu elektriny a
tepla, takto predstavuje 973,2 tis. MWh elektrickej energie (približne 5,5 % ročnej
spotreby  v hospodárstve  na  Slovensku)  a  4,38  mil.  GJ  tepelnej  energie  ročne
(spotreba tepla v 73 000 domácnostiach). Čistým spaľovaním odpadovej obilnej
slamy by sa dal získať potenciál 14,15 mil. GJ tepla ročne (spotreba tepla v 235
800 domácnostiach). 

Priestorové aspekty využitia odpadovej obilnej slamy  na energetické účely
Využívanie  obilninovej  slamy na  energetické  účely silne  závisí  od

množstva vypestovaných obilnín resp.  od plôch na ktorých sú osiate  a  od
ich výnosu na hektár. Pri výpočte potenciálu sme pracovali s priemernými
hodnotami výnosov slamy na tonu zrna, teda 1,1 tony slamy na tonu zrna a
využitím 35%  celkovej  slamy na  energetické  účely.  V produkcii  slamy a
zároveň  i  obilnín  na  úrovni  okresov  viedli  v roku  2001  okresy
s výbornými  podmienkami  na  pestovanie  obilnín  a  to  hlavne  okresy
Žitného ostrova a juhozápadu Slovenska.  



Potenciál  využívania  energie  odpadovej  obilnej  slamy  v hospodárstve
Slovenska

V úrovni  potenciálu  tepelnej  energie  vyrobenej  priamym
spaľovaním  odpadovej  obilnej  slamy  pri   80%-nej  účinnosti  spaľovania
mali  najvyššie  hodnoty  okresy  Nové  Zámky,  Levice,  Dunajská  Streda,
Komárno,  Nitra,  Trnava,  Galanta  a    Košice-okolie.  Všetky  vyššie
spomenuté  okresy dosahovali  ročný potenciál  nad  500  tis.  GJ.  Ďalších  6
okresov    (Trebišov,  Topoľčany,  Michalovce,  Šaľa,  Rimavská  Sobota  a
Senica)  malo  potenciál  výroby tepla  z odpadovej  obilnej  slamy nad  300
tis. GJ. 

Okresy s minimálnymi hodnotami  potenciálu  výroby tepla,  Dolný Kubín,
Žarnovica, Medzilaborce, Čadca a Kysucké Nové Mesto, nedosahovali hodnoty 10
tis. GJ. Okresy mesta Košice nemali údaje o pestovaní obilnín na území mesta.

Situácia   porovnaní potenciálnej výroby tepla a celkovej spotreby tepla za
okres vo firmách nad 20 zamestnancov je značne odlišná. V okrese Sobrance so
spotrebou 4076 GJ je potenciál tepla z odpadovej obilnej slamy na úrovni  127
498,6 GJ, čo je približne 3128 % spotrebovaného tepla. Podiel nad 200% dosiahli
v roku 2001 ešte okresy Komárno (703,1%) Trebišov (443,4%) a Košice-okolie
(419,4%),  Piešťany (296,8%)  a Galanta(270,1%).  Výrazné  podiely (nad  100%)
ďalej  dosiahli  i  okresy  Krupina  (156,6%),  Levice  (154,6%),  Senec  (120,7%),
Veľký Krtíš (118,9%), Bardejov (117,8%), Turčianske Teplice (107,6%), Levoča
(103,8%), Topoľčany (102,3) a Skalica (99,9%). 

Minimálne podiely nepresahujúce 1 % spotreby tepla boli zistené u okresov
Ružomberok,  Kysucké  Nové  Mesto  a  u  bratislavských  a  košických  mestských
okresov. Okresy Banská Bystrica, Čadca, Žilina a Púchov mali podiel pod úrovňou
3%.  

Druhou  možnosťou  využitia  odpadovej  obilnej   slamy  je  kogenerácia
(kombinovaná  výroba  elektrickej  energie  a  tepla).  Najvyššie  hodnoty  znova
dosahovali okresy Nové Zámky (83 7624,2 MWh  a 376 308,9 GJ), Levice (75
024,3 MWh  a 337 609,3 GJ), Dunajská Streda (739 38,7 MWh  a 332 724 GJ),
Komárno (70 106,1 MWh  a 315 477,3 GJ), Nitra (55 286,6 MWh  a 248 789,6
GJ), Trnava (43 158 MWh  a 194 211 GJ), Galanta(41 922,7 MWh  a 188 652,1
GJ), Košice-okolie (35 106,8 MWh  a 188 652,1 GJ) a Trebišov (32 289 MWh  a
145 300,3 GJ) a to z dôvodu najväčšieho objemu odpadovej obilnej slamy. Minimá
dosahovali  okresy,  v ktorých  boli  celkové  výnosy  obilia  minimálne,  stav
korešpondoval s výsledkami výroby tepla z celkového objemu odpadovej obilnej
slamy.

Porovnaním  potenciálu  výroby  elektrickej  energie  z odpadovej  obilnej
slamy a  skutočnej  spotreby  elektrickej  energie  sme  dostali  potenciálne  podiely
v percentách. Maximálne hodnoty, nad 100% spotreby, boli v okresoch Sobrance
(potenciál  263,8%),  Komárno (165,8%),  Galanta  (144,3%),  Trebišov  (138,2%),



Dunajská Streda (111,25%).Výrazné podiely vykazovali i okresy Piešťany (92,3%)
a Levice (92,2%). 

Minimá patrili okresom s vysokou spotrebou elektrickej energie a okresom
s minimálnou produkciou obilia.  V žiadnom z nasledujúcich okresov nedosiahol
podiel na celkovej spotrebe elektriny 0,2%. Boli to okresy Kysucké Nové Mesto,
Žiar nad Hronom, bratislavské a košické mestské okresy, Dolný Kubín, Čadca. 

Pri  ukazovateli  podielu  potenciálneho  tepla  ku  spotrebovanému  teplu
v oblastiach hospodárstva  boli výsledky u kogenerácie podobné ako pri podiely
celkového tepla. 

Potenciál  využívania  energie  odpadovej  obilnej  slamy  v domácnostiach
Slovenska

Pri  výpočtoch  sme  za  vzorovú  domácnosť  považovali  spotrebu  60  GJ.
Výsledky podielov  možnosti  vykurovania  domácnosti  boli  nasledovné:  v okrese
Dunajská Streda  by mohlo byť odpadovou obilnou slamou vykurovaných 50,6%
domácností, v okrese Komárno 46,9%, v Leviciach 45,3% a  v Nových Zámkoch
40,5%. 

Pri výrobe elektriny a tepla súčasne v kogeneračných jednotkách sa podiel
na výrobe tepla znížil, ale stále sme zistili okresy, u ktorých sa hodnota pohybovala
nad  12%.  Boli  to  okresy:  Dunajská  Streda  16,3%,  v okrese  Komárno  14,5%,
v Leviciach 14% a  v Nových Zámkoch 12,54% domácností.  Druhým výstupom
bola elektrina pre domácnosti, hodnotená nižšie. 

Pri výpočtoch so vzorovými domácnosťami v spotrebe elektrickej energie
(1500 kWh/rok) výsledky kopírovali výsledky podielu domácností, ktoré by sa dali
zásobovať teplom z odpadovej obilnej slamy. Zistili sme však, že na Slovensku sa
nachádza až 30 okresov, v ktorých by elektrická energia zo spaľovania odpadovej
obilnej slamy mohla zásobovať viac ako 50% domácností, 17 okresov v ktorých je
dokonca  možné zásobovať viac  ako  75% domácností.  %.  Maximá boli  zistené
v okresoch:  Dunajská  Streda  144,7%,  v okrese  Komárno  129,2%,  v Leviciach
124,7% a  v Nových Zámkoch 111,5% domácností, v Šali 98,2, v Galante 96,4 a
v okrese Zlaté Moravce 92,2% domácností.    

Záver
Energia  odpadovej  biomasy  z poľnohospodárskej  produkcie  je  lacný,

technologicky nenáročný a veľmi perspektívny zdroj, ktorý je v súčasnosti zatiaľ na
Slovensku  nevyužívaný a  jeho  potenciál  dokonca  považovaný za  preceňovaný.
Nespornou  výhodou  tohoto  energetického  zdroja,  či  už  pri  výrobe  tepla  alebo
elektrickej energie, je jeho neutralita vo vzťahu k produkcii emisií CO2. Z tohoto
jednoduchého  tvrdenia  je  jasné,  že  každý  GJ  tepelnej  energie  alebo  MWh
elektrickej  energie  vyrobený pomocou  palív  na  báze  biomasy  prispieva  nielen
k spĺňaniu kritérií medzinárodných dohovorov o ochrane klímy, znižovaniu emisií



spôsobujúcich  urýchlenie  zmien  klímy,  ale  aj  napredovaní  Slovenska  smerujúc
k trvaloudržateľnej energetike.       
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THE GROWING OF CEREALS AND THE POTENTIAL OF USING OF
ENERGY FROM WASTE AGRICULTURAL BIOMASS IN SLOVAKIA

Resume
The paper deals with the potential of waste biomass from the agricultural

production  –  waste  cereal  straw.  We  estimated  the  total  energetic  potential
according  to  two  main  factors,  the  first  one  is  the  amount  of  grown  cereal
(multiplied by 1,1 to get the amount of total straw) per counties (statistical units)
and the other one is the share of straw available for energetic use (35%).In Slovakia
approximately 900 ha are covered by cereals, this is an  excellent opportunity to get
approximately  1,24  million  of  tonnes  of  waste  cereal  straw.  This  means  an
energetic potential of 973,2 thousands of MWh of electric energy (5,5 % of year´s



consumption in Slovakia´s economy and 4,38 mill. GJ of heat (consumption of heat
in 73 000 households. The figures 1 and 2 show the geographical differentiation of
growing of  cereals,  effectivity of  agriculture  (depending on natural  and  human
factors) and differentiation of energetic potential for production of electricity and
heat.  

Fig.1 Growing of cereals and its effectivity in Slovakia in year 2001
Fig.2 Energetic potential of waste cereal straw in production of electricity and heat
in year 2001

Obr.1: Produkcia obilnín na Slovensku v roku 2001

Obr. 2: Potenciál výroby elektrickej a tepelnej energie z odpadovej slamy
v okresoch Slovenska v roku 2001
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POZÍCIA REGIONÁLNYCH STREDÍSK SLOVENSKA V DOPRAVNEJ
SIETI

František Podhorský

Abstract: The author presents regional centres in Slovakia, which cover all towns
where  district  administration  and  institutions  seat.  Apart  from  administrative,
economic,  social  and  other  activities  and  services  are  situated  in  these  towns.
Transport  is  the  factor  of  their  viability  and  development.  Regional  centres
constitute the basis of settlement network of Slovakia. Five groups of centres based
on their situation within the railway and road network regarding intensity of railway
and road transport, commuting to work and to schools have been discerned. Size of
centre expressed by population number was also considered.

Úvod
Regionálne strediská predstavujú časť zo súboru miest, kde sú lokalizované

úrady  a  inštitúcie  na  okresnej  úrovni.  Sú  to  okresné  mestá.  Pretože  sa  v  nich
koncentrujú,  podobne ako v mestách všeobecne odvetvia výrobnej i  nevýrobnej
sféry, sústreďujú značný počet pracovných príležitostí a vytvárajú najvýraznejšiu
sídelnú koncentráciu. 

 Odvetvia nevýrobnej a výrobnej sféry poskytujú pre obyvateľstvo rozličné
zamestnania.  Akcieschopnosť týchto odvetví  zabezpečuje doprava,  ktorá  patrí  k
základným faktorom rozvoja miest. Zabezpečuje dostupnosť regionálnych stredísk
zo zázemia i naopak a spája ich aj s administratívnymi a ekonomickými strediskami
susedných a ďalších regiónov.

Štúdiom  miest  (vrátane  stredísk)  všeobecne  sa  v  našej,  resp.  v
československej  literatúre  zaoberá  celý  rad  autorov  a  to  z  viacerých  hľadísk.
Predmetom jednej skupiny prác je vývoj miest z aspektu stavebného rozvoja, počtu
obyvateľov,  ďalej  veľkosť miest  podľa počtu obyvateľov.  Ďalšími  tématickými
skupinami  sú  funkcie  miest,  ich  klasifikácia  podľa  funkcií,  priestorová
diferenciácia  mestských  plôch  a  ich  využitie.  Obsahom  iných  príspevkov  je
problematika zázemia miest a v tejto súvislosti rozsah sfér ich vplyvu, dochádzka
do  práce,  škôl  a  ďalších  zariadení.  Uvedené  témy  sú  predmetom  príspevkov
Verešíka (17, 18), Bašovského ( 1, 2), Häuflera (3), Macku (11), Hůrského (6, 7)a
ďalších autorov. Značný priestor sa v príspevkoch o mestách venuje ich polohe a to
nielen z hľadiska súčasnosti, ale aj z obdobia ich vzniku. Príťažlivým predmetom
štúdia je i vzťah miest, resp. sídiel všeobecne a dopravnej sieti, vzťah sídelnej a
dopravnej sústavy. Tieto  témy nachádzame v príspevkoch Korca( 10),  Mirvalda
( 12, 13 ), Podhorského( 14,15) ,  Řeháka( 16), Zapletalovej( 20, 21). Iné príspevky
majú užšie zameranie a venujú sa hodnotením polohy významnejších železničných
staníc. K prácam iného zamerania patria príspevky, ktoré sa týkajú programovania
dopravnej sústavy. Do tejto  skupiny prác možno zaradiť príspevky Bašovského,



Hvožďarovej, Pavlova, Povincovej ( 2), Holečka( 4, 5), Káru, Kamarýta( 8), Klímu
( 9), Korca( 10).

Cieľom tohto príspevku je  zhodnotiť pozíciu,  resp.  postavenie a  význam
regionálnych stredísk v dopravnej sieti a to vyhodnotením ich veľkosti, polohy v
rámci dopravnej siete, intenzity dopravy, ako aj dochádzky do zamestnania a škôl.
Regionálne  strediská,  ktoré  tvoria  väčšiu,  z  hľadiska  významu  podstatnú  časť
mestských sídiel Slovenska, predstavujú základ jeho sídelnej siete. Koncentruje sa
v  nich  značná  časť  obyvateľstva,  sú  centrami  nodálných  regiónov,  vytvárajú
dopravné križovatky všetkých druhov.

Počet obyvateľov
Z jednotlivých kvantitatívnych ukazovateľov počet obyvateľov je jedným z

najvýstižnejších a najrelevantnejších ukazovateľov veľkosti, prípadne aj významu
stredísk(  mapa 1).  Podľa  počtu obyvateľov,  ktorý sa v jednotlivých strediskách
pohybuje od 5402 v Ilave po 452 288 v Bratislave, možno regionálne strediská
rozdeliť do päť kategórií.

 Kategóriu do 9  999 obyvateľov tvorí  10  stredísk.  Viaceré  z  nich majú
marginálnu  polohu  na  dopravných  cestách  nižších  kategórí.  Väčším  objemom
tranzitu  sa  vyznačujú  strediská  na  významných  dopravných  trasách.  Neveľké
zázemie,  nevýhodná  poloha  v  úzkych  dolinách,  uzavretých  kotlinách,  prípadne
nedostatočná ekonomická základňa však zabrzdili ich rozvoj. 

V  kategórii  od  10  tis.  do  19  999  obyvateľov  je  spolu  21  stredísk.  Je
najpočetnejšou  skupinou a  podobne  ako  v  predchádzajúcej  skupine  patria  sem
strediská s okrajovou i výhodnou dopravnou polohou ako aj vo vzťahu k územiu
Slovenska. Kategóriu od 20 tis. do 29 999 obyvateľov tvorí 16 stredísk. Sú tu o.i.
významné priemyselné strediská ako Žiar nad Hronom, Šaľa a Partizánske, známe
koncentráciou hutníckeho, chemického a obuvníckeho priemyslu. 

V  kategórii  30  tis.-49  999  obyvateľov  je  13  stredísk.  Možno  ich
charakterizovať  ako  stredne  veľké  mestá,  z  ktorých  viaceré  majú  významné
postavenie  v  dopravnej  sieti(  Zvolen,  Nové  Zámky,  Komárno),  v  priemysle
( Humenné, Ružomberok) i ako sídla nadregionálneho významu( Michalovce).

       Poslednú kategóriu tvoria strediská s vyše 50 tis. obyvateľmi. Spolu je
ich 11 a predstavujú najväčšie mestá Slovenska. O význame tejto kategórie miest v
sídelnom systéme Slovenska( ale nielen v ňom) ukazuje skutočnosť, že v týchto
mestách  žije  1,344  mil.  obyvateľov,  čo  predstavuje  asi  25%  celkového  počtu
obyvateľstva Slovenska. Spomedzi týchto stredísk vynikajú Bratislava a  Košice,
počtom  obyvateľov,  postavením  v  priemysle,  doprave,  terciárnom  sektore
najdôležitejšie mestá Slovenska. V tejto kategórii vytvárajú zvláštnu skupinu s vyše
100 tis. obyvateľmi.

Dochádzka do práce a škôl



Okrem  počtu  obyvateľov  význam  regionálnych  stredísk  vyjadruje  aj
dochádzka do práce a do škôl.  Celkový počet  dochádzajúcich závisí zväčša od
počtu pracovných príležitostí, veľkosti strediska, počtu stredných a vysokých škôl v
ňom. V nami sledovaných strediskách sa pohybuje od 1072 v stredisku Gelnica po
106 476 v stredisku Bratislava. V priemere na jedno stredisko pripadá 10,9 tis.
dochádzajúcich. Túto hodnotu dosahuje 23 stredísk, t.j. 32,4 % z celkového počtu
stredísk,  čo  potvrdzuje  značnú   koncentráciu  dochádzky  do  menšieho  počtu
stredísk.  Z  celkového  počtu  dochádzajúcich  do  regionálnych  stredísk  79,7  %
dochádza do 12 najväčších stredísk a  z toho do piatich najväčších stredísk,  t.j.
Bratislavy, Košíc, Žiliny, Prešova a Nitry dochádza 33,1 %. 

Podstatnú  časť  objemu  dochádzajúcich,  72,6%,  tvorí  dochádzka  do
zamestnania. Počet dochádzajúcich v jednotlivých strediskách sa pohybuje od 700
dochádzajúcich v stredisku Poltár po 74 895 v stredisku Bratislava. V priemere na
jedno  stredisko  pripadá  7  902  dochádzajúcich  a  táto  hodnota  je  vyššia  v  25
strediskách, t.j.  v 35,2 % všetkých stredísk. Do 12 najväčších stredísk dochádza
47,5 % všetkých dochádzajúcich, z toho do piatich najväčších vyššie uvedených
najväčších stredísk 177 552 pracovníkov, čo je 31,6 % z množstva dochádzajúcich
do regionálnych stredísk.  Uvedený údaj  tiež poukazuje  na  značnú koncentráciu
dochádzky do zamestnania.

Poloha stredísk.
Poloha regionálnych stredísk Slovenska sa hodnotila na základe ich pozície

v železničnej sieti ako aj v sieti automobilových ciest. Ostatné druhy dopravy nie
sú z hľadiska cieľa a predmetu tohto príspevku relevantné. Poloha stredísk v rámci
železničnej  siete  sa  posudzovala  podľa  významu a  počtu  tratí,  ktoré  z  daného
strediska  vychádzajú.  Okrem  toho  sa  ešte  zvýraznil  i  význam  tratí,  ktoré
vychádzajú zo železničných križovatiek. Všetky železnice sa rozdelili do štyroch
kategórií(  mapa 2).  V prvej kategórii sú zaradené všetky dvojkoľajné železnice.
Ostatné  trate  tvoria  druhú až  štvrtú  kategóriu  a  to  podľa  celkového  objemu a
intenzity dopravy. Dvojkoľajné železnice ako trate prvej kategórie sa ohodnotili
piatimi bodmi, v stredisku, ktoré je železničnou križovatkou ôsmimi bodmi, trate
druhej kategórie tromi, v stredisku, ktoré je križovatkou piatimi bodmi, trate tretej
kategórie dvomi, v stredisku, ktoré je železničnou križovatkou tromi, a trate štvrtej
kategórie  jedným bodom, v stredisku, ktoré je  križovatkou dvomi bodmi. Počet
bodov  sa  tak  pohybuje  od  hodnoty  1  v  strediskách  Bardejov,  Levoča,  Banská
Štiavnica, resp. hodnoty 2 v Dolnom Kubíne, Revúcej, Medzilaborciach, Snine a
Tvrdošíne po hodnotu 33 bodov v stredisku Bratislava. Okrem Bratislavy z väčších
stredísk majú vyššiu bodovú hodnotu Košice, Žilina a Nové Zámky po 26, Trnava
22, Poprad 21, z menších Púchov a Galanta ako významné železničné križovatky
po 24 bodov. Viaceré veľké strediská s nevýhodnou polohou majú nízku bodovú
hodnotu.  Patria  k  nim Martin  s  10  bodmi,  Prievidza  s  8  bodmi,  Nitra,  ako  aj
Michalovce  a  Topoľčany  s  počtom  6  bodov.  Naprotitomu  niektoré,  menej



významné strediská, ktoré sú situované na železničných križovatkách alebo tratiach
najvyššej  kategórie,  majú preto  viac  bodov než  všeobecne  dôležitejšie  (napr.  z
hľadiska postavenia v sídelnej  sieti, dochádzke do práce, škôl a pod.) strediská.
Všeobecne však platí, že väčšie stredisko dosahuje v tomto hodnotení väčší počet
bodov. 

Poloha  regionálnych  stredísk  v  cestnej  sieti  sa  hodnotila  podobným
postupom ako v železničnej sieti, t.j.  na základe počtu ciest,  ktoré vychádzajú z
daného strediska, ako aj podľa ich postavenia, aké majú v cestnej doprave. Všetky
automobilové cesty vrátane diaľníc sa rozdelili podľa významu do šesť kategórií
(  mapa 3).  Prvú kategóriu tvoria  diaľnice  a  ostatné štvorprúdové cesty.  Druhú,
tretiu a štvrtú kategóriu tvoria štátne cesty I. triedy s rozlíšením na medzinárodné,
diaľkové a hlavné. V piatej kategórii sú štátne cesty II. triedy a do šiestej kategórie
sa zaradili štátne cesty III. triedy. Pri rozdelení ciest do kategórií sa autor opieral o
výsledky vlastných výskumov, pričom sa do úvahy bralo i rozdelenie ciest podľa
Veľkého  autoatlasu  Československa(  Kartografie  Praha,  1990),  Podrobného
Autoatlasu  Slovenskej  republiky(  Vojenský  kartografický  ústav  Harmanec
5.vydanie ) a Celoštátne sčítanie dopravy 2000 v Slovenskej republike. Pre úplnosť
treba  poznanenať,  že  diaľnice  a  ostatné  štvorprúdové  cesty,  ktoré  vedú  mimo
zastavaného územia mesta, sa hodnotili ku katastru strediska. Pre každú kategóriu
sa stanovil príslušný počet bodov. Diaľnice a ďalšie štvrorprúdové cesty dostali 7
bodov.  Príslušné  kategórie  ciest  I.  triedy  majú  po  6,  5  a  4  bodoch,  posledné
kategórie  ciest  majú  priradené  2  a  1  bod.  Na  základe  takto  stanoveného
kvantitatívneho hodnotenia sa bodové rozpätie pohybuje od 5 bodov v stredisku
Poltár  po  65  v stredisku Bratislava.  Všeobecne,  priemerná  hodnota  v stredisku
dosahuje  20,21  bodu.  Vyšší  počet  bodov  má 27  stredísk.  Patria  k  nim najmä
najväčšie  mestá.  Z nich okrem Bratislavy má Trnava  44,  Košice  38,  Nitra  37,
Prešov 34, Žilina 33 a Trenčín 33 bodov. Podpriemernú bodovú hodnotu má 44
stredísk.  Z  väčších  miest  sa  bodovému priemeru  približujú  strediská  Martin  a
Považská Bystrica s 20 bodmi. 

Z  hore  uvedenej  analýzy  polohy  regionálnych  stredísk  v  cestnej  sieti
vyplývajú isté  kvantitatívne charakteristiky.  Všeobecne platí  závislosť,  že veľké
strediská (počtom obyvateľov) majú aj výhodnú dopravnú polohu v cestnej sieti.

Intenzita dopravy v strediskách                                                          
Ďalším ukazovateľom významu stredísk je pohyb dopravných prostriedkov

na  cestách,  ktoré  zo  stredísk  vychádzajú,  teda  intenzita  dopravy,  resp.  obrat
vozidiel. Sledovala sa intenzita osobnej železničnej dopravy, autobusovej dopravy
a automobilovej dopravy (t.j. údaje zo sčítania cestnej dopravy). 

Intenzita osobnej železničnej dopravy sa sledovala na základe súčtu spojov
osobných vlakov a rýchlikov, ktoré vychádzajú z jednotlivých stredísk (mapa 4).
Treba poznamenať, že vyššia kvalita rýchlikových spojov v porovnaní s osobnými
vlakmi sa zvýraznila tak, že rýchlikové spoje majú dvojnásobnú číselnú hodnotu.



Celková suma vlakov osobnej dopravy v jednotlivých strediskách (pri zachovaní
hore uvedeného pravidla dvojnásobnej hodnoty rýchlikových spojov) sa pohybuje
od 16  v stredisku Revúca po  351  v stredisku Bratislava.  V priemere  na každé
stredisko  pripadá  70,2  spojov.  Túto  hodnotu  prekračuje  22  stredísk,  ostatné
strediská  majú  intenzitu  vlakovej  dopravy  pod  celoslovenským priemerom.  Z
týchto údajov sa ukazuje jej značná koncentrácia do menšieho počtu stredísk. V 15
strediskách s pohybom vyše 100 vlakov, ktoré tvoria 22,7 % všetkých stredísk so
železničnou dopravou,  je  počet  vlakových spojov  2463,  čo predstavuje 53,1  %
celkovej  sumy spojov.  Do tejto  skupiny patria  Bratislava,  Košice,  Žilina,  Nové
Zámky, Poprad, Zvolen, Trenčín, Trnava a Prešov. Sú to veľké mestá a dôležité
križovatky. Z menších stredísk vyše 100 vlakových spojov majú Galanta,  Nové
Mesto  nad  Váhom,  Púchov,  Čadca,  Humenné a  Spišská  Nová Ves.  Naopak,  z
veľkých miest podpriemernú hodnotu intenzity železničnej osobnej dopravy majú
Nitra, Martin a Michalovce. Tieto strediská však nie sú železničnými križovatkami.
Z toho vyplýva, že Intenzita železničnej osobnej  dopravy regionálnych stredísk,
závisí od ich polohy a do určitej miery aj od veľkosti.  

Pre hodnotenie regionálnych stredísk je relevantná aj intenzita dopravy na
automobilových cestách. Ide najmä o verejnú osobnú dopravu a celkovú intenzitu
cestnej  dopravy.  Verejná,  teda  autobusová  doprava  sa  hodnotila  počtom
vychádzajúcich  autobusových  spojov  z  jednotlivých  regionálnych  stredísk.
Podobne  ako  rýchlikové  spoje  sa  aj  diaľkové  autobusové  spoje  klasifikovali
dvojnásobnou hodnotou. Počet spojov sa tak pohybuje od 110 v stredisku Poltár po
1790  v  stredisku  Bratislava.  Priemer  na  jedno  stredisko  tvorí  606  autobusov.
Intenzita spojov prekračuje uvedený priemer v 29 strediskách (mapa 5).

   Intenzita autobusovej dopravy v strediskách závisí od veľkosti daného
strediska, od veľkosti jeho zázemia, ako aj od polohy strediska v rámci dopravnej
siete. Ak pôsobia všetky uvedené činitele pozitívne, výsledkom je vysoká intenzita
autobusovej dopravy. Dôkazom je postavenie Bratislavy, Košíc, Žiliny, Prešova a
Nitry, kde všetky uvedené činitele pôsobia pozitívne. Naproti tomu menšia rozloha
zázemia  väčších  a  veľkých  stredísk   ako  sú  Martin,  Spišská  Nová  Ves  a
Ružomberok  spôsobila  nižšiu  intenzitu  dopravy.  Spoje  diaľkovej  autobusovej
dopravy  a  ich  podiel  na  celkovej  intenzite  autobusovej  dopravy  sa  na  výške
celkovej  intenzity  pozitívne  prejavili  u  viacerých  stredísk.  Všeobecne  možno
povedať, že tieto strediská sa lokalizovali na cestných trasách Bratislava - Trnava -
Žilina - Martin a Bratislava - Nitra -Banská Bystrica.Hodnotenie celkovej intenzity
cestnej dopravy na cestách, ktoré vychádzajú z jednotlivých stredísk vychádzalo z
údajov zo  sčítania  cestnej  dopravy. Intenzita  cestnej  dopravy sa  v jednotlivých
strediskách pohybuje od 3 405 vozidiel v stredisku Gelnica po 81 408 v stredisku
Bratislava (bez verejnej autobusovej dopravy 3287 a 79 875 vozidiel). V priemere
jedno stredisko dosahuje intenzitu dopravy 22 556 vozidiel.  Vyššiu intenzitu od
priemeru má 27 stredísk, t.j. 41 %. Výška intenzity cestnej dopravy v jednotlivých
strediskách  závisí  celkom  jednoznačne  od  ich  veľkosti  (vyjadrenej  počtom



obyvateľov) ako aj od ich polohy, resp. kategórie ciest, na ktorých sa nachádzajú. Z
10 najväčších miest Slovenska je 9 s najvyššou intenzitou, z 20 najväčších miest 15
patrí  k  strediskám s  najvyššou  intenzitou  cestnej  dopravy.  Najvyššiu  intenzitu
dopravy majú krajské a ďalšie mestá s vyše 50 tis. obyvateľmi, t.j. Martin, Poprad a
Prievidza.  Viaceré  stredne  veľké  mestá  ako  Nové  Zámky,  Spišská  Nová  Ves,
Komárno, Humenné, Levice a Bardejov majú podpriemernú intenzitu dopravy a to
v  dôsledku  menej  výhodnej  dopravnogeografickej,  alebo  okrajovej  polohy
vzhľadom k ostatnému územiu Slovenska.

Výhodná dopravnogeografická poloha na najdôležitejších cestných trasách
zasa  posunula  intenzitu  cestnej  dopravy  do  nadpriemerných  hodnôt  v  skupine
menších, prípadne najmenších stredísk. V prvej skupine sú strediská Nové Mesto
nad Váhom, Žiar nad Hronom, Dunajská Streda a Pezinok, zo skupiny najmenších
stredísk sú to Ilava,  Žarnovica a Senec. Vo všetkých uvedených strediskách má
rozhodujúci podiel na intenzite dopravy tranzitná doprava.

Ukazuje  sa,  že  strediská  s  najväčšou  intenzitou  cestnej  dopravy  sa
skoncentrovali na najdôležitejšie cestné trasy. Sú to trasy Bratislava-Žilina-Prešov-
Košice-Michalovce a Bratislava-Nitra-Zvolen(-Banská Bystrica)-Lučenec-Košice.

Stručné hodnotenie pozície regionálnych stredísk
V predchádzajúcej analýze, k charakteristike polohy, resp. pozície každého

strediska  v  dopravnej  sieti  sa  použili  v  podstate  dve  skupiny  činiteľov.  Prvú
skupinu činiteľov tvoria dopravné cesty, ktoré sa v regionálnom stredisku zbiehajú
a  sú  rozlíšené  istými  kvantitatívnymi  parametrami.  Tieto  parametre  určuje
kategória cesty, do ktorej táto cesta patrí. Keďže v našom prípade ide o železničnú
a cestnú sieť, tak sa rozlíšila pozícia stredísk v železničnej a cestnej sieti. Tieto
ukazovatele  charakterizujú  polohu  stredísk  v  dopravnej  sieti.  Druhá  skupina
činiteľov charakterizuje dynamiku ukazovateľov polohy stredísk.  Je  to  intenzita
osobnej železničnej dopravy, autobusovej dopravy, intenzita cestnej dopravy, ako
aj  dochádzka  do  práce  a  do  škôl.  Tieto  ukazovatele  charakterizujú  celkovú
intenzitu dopravy v strediskách.

Regionálne strediská sa tak hodnotili na základe uvedených  ukazovateľov,
t.j.  na  základe  polohy  v  dopravnej  sieti  a  intenzity  dopravy.  Väčšinu  týchto
činiteľov  výrazným spôsobom  ovplyvňuje  veľkosť  stredísk,  vyjadrená  počtom
obyvateľov.  Veľkosť  stredísk  je  teda  jedným z  rozhodujúcich  činiteľov,  ktorí
ovplyvňujú postavenie stredísk v dopravnom i sídelnom systéme.

 Podľa  dosiahnutých  hodnôt  sa  pre  každý ukazovateľ  stanovilo  poradie
jednotlivých stredísk. Pre celkové hodnotenie stredísk sa ako základ použila suma
poradia  stredísk  v  týchto  ukazovateľoch,  resp.  činiteľoch.  Výška  aritmetického
priemeru poradia potom určuje postavenie jednotlivých stredísk a pohybuje sa od
hodnoty 1,0 v stredisku Bratislava po hodnotu 65 v stredisku Revúca. Ako vyplýva
z  hodnôt,  ktoré  prislúchajú uvedeným dvom strediskám,  minimálne  hodnoty sa
týkajú  stredísk  s  najvýhodnejším  postavením  v  dopravnej  sieti  a  najvyššou



intenzitou  dopravy,  naopak,  stúpajúce  hodnoty  znamenajú  menej  výhodné
postavenie stredísk v rámci dopravnej siete a nižšiu intenzitu dopravy. Zo sumy
hodnôt  poradia  stredísk  v  rámci  jednotlivých  ukazovateľov  sa  získal  priemer
poradia  a  jeho  výška  sa  stala  základom  pre  celkové  hodnotenie  regionálnych
stredísk.

Hodnota  priemeru poradia  za  jedno stredisko dosahuje  35,7.  Vyššiu ako
uvedenú hodnotu má 35 stredísk. Priemer poradia tak rozdelil súbor stredísk na dve
rovnaké polovice. K rozdeleniu stredísk do skupín, resp. typov sa použila číselná
hodnota priemeru poradia, od ktorej sa odvodili hraničné hodnoty skupín stredísk.
Vzhľadom na počet  stredísk a  číselnú hodnotu priemeru poradia,  sme v súbore
stredísk rozlíšili 5 skupín. Prvú skupinu tvoria strediská s hodnotou priemeru do
14,9, v druhej skupine sa priemer pohybuje v hraniciach od 15,0 do 29,9, v tretej
skupine od 30,0 do 44,9,  vo štvrtej skupine od 45,0 do 59,9 a poslednú skupinu
tvoria strediská s priemerom poradia od 60 a viac.    

 Do prvej skupiny patria strediská Bratislava, Košice, Žilina, Trnava, Prešov
,Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen Poprad a Nitra.  Uvedené strediská dosiahli v
tomto hodnotení stredísk podľa jednotlivých ukazovateľov najvyššie postavenie.
Počtom obyvateľov sú najväčšími mestami Slovenska. Preto sa radia aj k najväčším
zdrojom  a  cieľom  prepravy.  Ležia  na  najdôležitejších  cestných  a  zväčša  aj
železničných trasách. Z výhodnej dopravnej polohy stredísk tejto kategórie vyplýva
aj vysoká intenzita železničnej osobnej, autobusovej ako aj automobilovej dopravy.
Na základe uvedených skutočností možno túto skupinu označiť ako ako typ stredísk
s najvýhodnejšou dopravnou polohou a s najvyššou intenzitou dopravy.

Druhú skupinu tvorí 18 stredísk, s hodnotou priemeru poradia od 15,0 po
29,9. Ako ukazuje tabuľka č. 3 sú v tejto skupine zaradené všetky mestá s počtom
obyvateľov 26,1 tis. až 50 tis. Sú medzi nimi i Martin a Prievidza, ktoré počtom
obyvateľov  patria  k  najväčším na  Slovensku.  Podľa  celkového  hodnotenia  táto
skupina predstavuje typ stredísk s veľmi výhodnou polohou a vysokou intenzitou
dopravy. 

V tretej skupine je 19 stredísk s priemerom poradia od 30,0 po 44,9. Patria
sem mestá s počtom od 18 do 26 tis. obyvateľov. Príslušnosť miest v tejto kategórii
zodpovedá ich pozícii v rámci dopravnej siete. Táto skupina tvorí typ stredísk s
výhodnou polohou a so strednou intenzitou dopravy. 

Štvrtú skupinu tvorí 18 stredísk s priemerom poradia od 45,0 do 59,9% vo
veľkostnej skupine do 19,9 tis. obyv. Viaceré ležia na významnejších dopravných
trasách.  Ostatné  strediská  tejto  skupiny  všeobecne  zaujímajú  v  rámci  územia
Slovenska  zväčša  marginálnu  pozíciu,  prípadne  sa  nachádzajú  na  dopravných
cestách  nižších  kategórií.  Tvoria  typ  s  menej  výhodnou  dopravnou  polohou  a
slabou intenzitou dopravy. 

V piatej  skupine sú strediská s aritmetickým priemerom hodnôt vyše 60.
Patria  k  najmenším  mestám  Slovenska,  s  okrajovou  polohou,  prípadne
nedostatočne  rozvinutou dopravnou sieťou,   teritoriálne  obmedzeným zázemím.



Ležia v nevýhodnej polohe s minimálnymi možnosťami rozvoja dopravnej siete.
Táto skupina predstavuje typ stredísk s nevýhodnou dopravnou polohou a veľmi
slabou intenzitou dopravy.

Záver
Regionálne strediská z hľadiska svojho významu tvoria podstatnú časť miest

Slovenska.  Ako vyplynulo  z  predloženej  analýzy,  na  ich  pozíciu  v sídelnom a
dopravnom systéme rozhodujúcim spôsobom vplývajú  takí  činitelia  (z  hľadiska
dopravnogeografického)  ako  je  poloha  v  železničnej  a  cestnej  sieti,  intenzita
železničnej, autobusovej a automobilovej dopravy a dochádzka do zamestnania a
do škôl. Všeobecne však veľmi významnú úlohu hrá aj veľkosť stredísk, vyjadrená
počtom  obyvateľov,  ktorá  vplýva  na  väčšinu  uvedených  činiteľov.  .  V  rámci
každého činiteľa sa stanovilo poradie jednotlivých stredísk. Súčet poradia v rámci
jednotlivých činiteľov sa potom stal  základom hodnotenia stredísk.  Pre celkové
hodnotenie stredísk sa použil aritmetický priemer poradia stredísk u jednotlivých
činiteľov. Vzhľadom k tomu, že stredisko Bratislava malo hodnotu 1,0 a Revúca
hodnotu 65,  minimálne hodnoty priemeru znamenajú najvýhodnejšie  postavenie
strediska v dopravnom systéme a stúpajúce hodnoty jeho menej výhodnú pozíciu. 

 Na základe  aritmetického priemeru stredísk, ktorý dosiahol hodnotu 35,7,
sa  v  rámci  súboru  rozlíšilo  5  skupín  stredísk.  V  rámci  každej  skupiny  sa
uskutočnila výstižná charakteristika stredísk, zaradených do skupiny. Vysvetlila  sa
tiež  rozdielna  príslušnosť  stredísk,  ktoré  napriek  svojej  veľkosti,  na  základe
nižšieho aritmetického priemeru, sa zaradili do nižšej kategórie.

Príspevok  bol  finančne  podporený  projektom  VEGA  č.  2/3083/24
„Priestorové a časové aspekty kvality udržateľnosti života.“
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POSITION OF REGIONAL CENTRES IN SLOVAKIA'S TRANSPORT
NETWORKS



Resume 
Regional  centres  represent  a larger  set  of  towns  with  administrative

institutions at the district i.e. middle level of administration. Facilities of production
and  non-production  spheres  also  concentrate  in  these  centres.  Their  viability
depends  on transport,  which is  one  of  the  basic  factors  of  urban  development,
regional centres including. Attention of author is focused on assessment of position
and  importance  of  regional  centres  within  the  transport  networks.  Position  of
centres based on their situation within the railroad and road networks is analyzed
regarding intensity of personal railway and bus transports, car transport, commuting
to work and schools. Size of centres, which determines the majority of mentioned
factors,  also  plays  an  important  role.  Order  of  the  individual  centres  was
established  for  each  factor.  The  sum  of  the  positions  of  a particular  centre
regarding  the  individual  factors  became  the  salient  point  for  classification  of
centres  into  groups.  Five  groups  of  centres  have  been  distinguished.  A  short
characteristic of corresponding centres within each group has been prepared.
Legendy k mapám
Mapa 1. Počet obyvateľov : 1.hranice krajov, 2.hranice okresov, 3.do 9 999, 4. 10
000-19 999, 5. 20 000-29 000, 6. 30 000-49 000, 7. 50 000-99 999, 8. 100 tis. a
viac
Mapa 2. Železnice: 1. dôležitá železničná krížovatka, 2. železnica 1.kategórie, 3.
2.kategórie, 4. 3.kategórie, 5. 4.kategórie 
Mapa  3. Cestná sieť: 1.diaľnica a štvorprúdová cesta, 2. európska cesta, 3.dôležitá
hlavná cesta, 4.hlavná cesta, 5. ostatné a vedľajšie cesty, 6. reginálne strediská 
Mapa  4.  Počet  vlakových  spojov  v strediskách:  1.krajská  hranica,  2.  okresná
hrnaica, 3. do 25, 4. 26-49, 5. 50-74, 6. 75-99, 7. 100- 249, 8. 250 a viac 9. osobné
vlaky, 10. rýchliky
Mapa 5. Počet autobusových spojov v strediskách: 1. do 299, 2. 300-499, 3. 500-
599, 4. 600-999, 5. 1000-1599, 6. 1600 a viac, 7. prímestské spoje, 8. diaľkové
spoje  
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VYUŽÍVANIE MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ ÚZEMIA
V POĽNOHOSPODÁRSKY ZNEVÝHODNENOM REGIÓNE

Potočkova Lenka

Abstract:  Changes infrastructure,  on  economic  system as  well  as  senate  force
commune (namely especially in land marginalnych areas) look for new decision
development Slovak outland. Exploitation unproduction facilities regionu is a from
they.  Valorization decision, which are delimited naturalistic condition, interests
sconce  countryside  landscape  and  realization  assumptions  makes  possible
methodics  of  landscape  ecology  planning.  In  this  incident  landscapecology
evaluation  non-forest  vegetation,  specifficaly  for  modelling  territory  -  register
commune of  Mojtin,  in agricultural  handicap regione central  element of CHKO
Strážovské  vrchy.  Social  activity  and  movement  chosen  in  evaluations  for
optimalization land utilization were elaborated after using LANDEP methodics in
special proposals for agriculture, recreation and protection  of the environment.

Key words landscape ecology,  analysyses,  recreation, protection of the
environment

Úvod 
Na  Slovensku  predstavuje  rozloha  marginálnych  oblastí  skoro  polovicu

výmery poľnohospodárskeho pôdneho  fondu,  pričom až  80% pripadá  na  trvalé
trávne  porasty  –  kultúru,  ktorá  je  pre  ne  spolu  s lesmi  typická  a hrá  nielen
produkčnu,  ale  veľmi  významnú  mimoprodukčnú  funkciu.  Za  marginálne
poľnohospodárske oblasti  možno považovať horské a podhorské oblasti.  Horské
oblasti  na  Slovensku  zahŕňajú  územia  s mimoriadne  zložitými  klimatickými
pomermi a dôsledku nadmorskej  výšky, veľkej  svahovitostipozemkov a v súbehu
oboch  faktorov  (Spišiak,  2000).  Do  nízkych  a stredných  vysočín  práve  takto
vyčlenených horských oblastí  možno zaradiť i centrálnu časť CHKO Strážovské
vrchy,  využitú  ako  modelové  územie.  Marginalitu  poľnohospodárstva  v tejto
oblasti  prioritne  podmieňujú  prírodné  podmieky,  no  súčasne  už  aj  štyri  stupne
ochrany prírody a krajiny, navrhované vtáčie  územia,  prioritné  biotopy, biotopy
národného a európskeho vyznamu ako aj pásma hygienickej ochrany.

Zmeny infraštruktúry, hospodárskeho systému ako i legislatívy nútia obce (a
to špeciálne v poľnohospodársky marginálnych oblastiach) hľadať nové možnosti
rozvoja slovenského vidieka. Princípom vychádzajúcim v minulosti v prvom rade
z potenciálov  prírodných  zdrojov  prichádzajú  v súčasnosti  na  pomoc  metodiky
krajinného plánovania,  ako  základný nástroj  v starostlivosti  o životné prostredie
s návrhmi čo najoptimálnejšieho využitia zeme.



Podmienky a východiská 
Na  Slovensku  bolo  v minulosti  poľnohospodárstvo  lokalizované  aj

v oblastiach, ktoré nemali prirodzené predpoklady na túto výrobu (Spišiak, 2000).
V dôsledku čoho na Slovensku v súčasnosti pripadá už spomenutých 80% na trvalé
trávne  porasty.  Z  vybraného  modelového  územia  zodpovedajúceho  daným
predpokladom je najtypickejsím predstaviteľom obec Mojtín, ležiaca na náhorskej
plošinke v Zliechovskej vrchovine, s nadmorskou výškou od 410 do 940 m.n.m.
V katastri  tejto  obce  tvoria  plochy  TTP  až  95%  z poľnohospodárskej  výmery.
V celom katasteri zároveň platí druhý stupeň ochrany, je navrhovaným chráneným
vtáčím územím a navrhovaným územím NATURY 2000, polovica je zároveň v II.
pásme hygienickej ochrany.

Plochy  trvalých  trávnych  porastov  predstavujú  zároveň  42%  rozlohy
katastra (828ha) a vzhľadom k značnému pozastaveniu hospodárenia predstavujú
problém i možný potenciál zároveň. Z tohto dôvodu bola aj pozornosť pri riešení
problematiky  optimálneho  využitia  zeme  venovaná  práve  plochám  TTP,  ich
analýzam,  syntézam  a propozíciam  vedúcim  k ich  využitiu  v súlade  s danými
prírodnými i legislatívnymi podmienkami.

Historické aspekty
Až  do  19.  storočia  sa  obec,  spomínaná  prvý  krát  v 13.  stročí

zamestnávala výrobou drevenného uhlia. Takto vytvorený nový priestor bol ďalej
využívaný na kosbu a pastvu. Využitie plôch v obci na ornú pôdu vopred limitovali
pôdno-reliéfne vlastnosti prostredia, predovšetkým malá hĺbka a skeletnatosť pôdy.
Orná pôda sa koncentrovala hlavne do úrodnej kotliny v strede katastra, prípadne
na vhodnejšie  úseky svahov bočných strání.   Kolektivizácia markantne zmenila
spôsob vzužívania územia a tým aj následne vzhľad krajiny. Vprvom rade sa v obci
prestal  chovať  hovädzí  dobytok,  čím sa  automaticky  prestala  vzužívať  väčšina
plôch dovtedy určných na pastvu a produkciu seny. Zachovaný bol len chov oviec
v odľahlejších  častiach  chotára.  Vytvorenie  miestneho  JRD  viedlo  k zastaveniu
poľnohospodárskej činností mimo záhrad intravilánu. Boli vybrané najúrodnejšie
a najľahšie  prístupné  lokality,  tieto  boli  následne  vysievané  produkčnčjšími
kultivarmi  tráv  a intenzívne  prihnojované.  Takto  bolo  upravenej  cca  50%
poľnohospodárskej  výmery.  Rozptýlené  role  a políčka  boli  zväčša  ponechané
ladom a postupme sa  zatrávnili.  Značná časť  pozemkou prestala  byť využívaná
úplne.

V sedemdesiatych rokoch sa obec začala budovať ako stredisko rekreácie
a cestovného  ruchu,  čo  súviselo  s premenou  52ha  plochy  na  zjazdové  trate
v následnej starostlivosti telovýchovnej jednoty.

Zmeny po roku 1989 priniesli i zmeny v hospodárení, predovšetkým odliv
financíí  spôsobil  zastavenie  akejkoľvek  starostlivost  o krajinu  z či  už
hospodárskych, alebo rekreačných dôvodov.



Krajinnoekologické hodnotenie
Návrat života do krajiny a rozvoj tohto regiónu vedie cez vyriešenie otázky

najproblematickejších  plôch  tohto  priestoru  -  plôch  TTP.  Potreba  moderného
spracovania  problematiky  so  zohľadnením  prírodného  potenciálu,  realizačných
perdpokladov a predovšetkým využitia a ochrany prírody a krajiny sa odzrkadlila
v použití  metodiky  krajinooekologického  plánovania  ako  nástroja  ekologizácie
priestorovej  organizácie  v podobe  krajinnoekologického  hodnotenia  nelesnej
vegetácie.

Analýzy a syntézy
Inventarizácia  trávnych  porastov  v teréne  pozostávala  predovšetkým

z vymapovania  viac-menej  homogénnych  jednotiek,  a to  na  základe  podobného
druhového zloženia, spôsobu využívania v minulosti i súčasnosti, rovnako aj stupňa
pokrytia  rozptýlenou  nelesnou  vegetáciou  či  náletom,  a z lokalizácie  výskytu
vzácnych a ohrozených druhov, a následne bolo na území vyčlenených 18 typov
trvalých  trávnych  porastov,  vymedzených  na  základe  podobného  floristického
zloženia,  podobného a rovnakého spôsobu obhospodarovania,  podobnou kŕmnou
hodnotou, mimoprodukčnými funkciami a podobnými možnosťami využitia. Tieto
boli  podľa  spôsobu  využitia,  (ktorý  však  vychádzal  z prírodných  a z časti
i realizačných predpokladov a zároveň často i odrážal druhové zloženie), rozdelené
nasledovne ako:

-intenzívne  pasienky  –  dlhodobo  a neprerušovane  využívané  na  pastvu
i košarovanie oviec,  porasty vysokoprodukčné, s druhmi s veľmi dobrou kŕmnou
hodnotou, i s burinnými druhmi, mezofilný charakter, priemerná druhová diverzita,
na území len na jednej lokalite,

-extenzívne  pasienky  s krovinným  porastom  do  40% -  pochádzajú
prirodzene z intenzívnejšie pasených plôch do menej intenzívnejšie využívaných,
v závislosti  od  zmeny  abiotických  vlastností  terénu  a ich  využívania,  druhové
zloženie  ako  u predchádzajúceho  typu,  pribúdajú  však  krovinné  druhy  a tiež
vegetácia skalných biotopov v podraste, zväčšujúci sa plošný záber, zárast náletom
spôsobuje  stratu  biotopu  špecializovaných  druhov  Orchideaceae,  postupná
premena na krovinnú formu predstavuje ohrozenie existencie tohto fyziotopu,

-lúky pravidelne obhospodarované – tvoria ich lúky, pravidelne kosené raz
do  roka,  plošne  neveľké  územie   na  juhu  katastra  (24,5ha),  druhové  zloženie
podobné  pasienkom,  hlavne  čo  sa  týka  vysokoprodukčných  tráv,  produkčná
a kŕmna hodnota  je  teda  vysoká,  porasty síce  nepatria  medzi  biologicky cenné
lokality, no z krajinnoekologického hľadiska predstavujú reálne optimum spôsobu
využitia zeme,

-lúky obhospodarované nepravidelne – tieto lúky sú na území buď pôvodné
(poloprírodné), alebo vznikli na bývalých poliach samozatrávnením, prípadne i po
lúkách  umelo zatrávnených. Spoločným znakom je zastúpenie druhov typických
pre extenzívne využívané stanovištia, porasty druhovo pestré s prevahou bylín, ešte



dlho zostáva zostáva pôvodné druhové zloženie, pristupujú však už i druhy typické
pre neužitky. Typy trávnych porastov zaradené do tejto skupiny sú najpočetnejšie
na počet chránených a ohrozených druhov rastlín hlavne z čelaďe  Orchideaceae.
Hospodársky využívané, resp. kosené sú tieto porasty len sporadicky, cca raz za tri
roky, skôr lokálne, mozaikovite. Značná časť týchto porastov bola využívaná ako
lyžiarske trate. Často ide o krajinársky a esteticky veľmi pôsobivé lokality.

Interpretacie
Pri  vytváraní  kategórií  zoskupovaním  mapovacích  jednotiek  nelesnej

vegetácie bolibrané do úvahy predovšetkým tieto ich elkologické, socioekonomické
a funkčné  vlastnosti:  diverzita  (druhová pestrosť  i vertikálna  diverzita),  stabilita
porastov (stálosť v určitom časovom období), stupeň pôvodnosti (vplyv človeka na
druhové  zloženie  porastov),  ďalej  tiež  vhodnosť  pre  letnú  a zimnú  rekreáciu,
krajinársko-estetické  hodnotenie  porastov,  ochranné  pôsobenie  porastov  (na
podzemnú vodu, pôdu). Vo fáze  hodnotenia boli interpretované priamo niektoré
anylytické  podklady,  alebo  boli  vytvorené  účelové  vlastnosti  trvalých  trávnych
porastov – ekologicko-socioekonomická významnosť, a to :
-  veľká  – územia,  ktoré  majú  z vegetačného  hľadiska  mimoriadny  význam,
zasluhujú  si  určitý  spôsob  ochrany.  Druhové  zloženie  vykazuje  vysoký stupeň
pôvodnosti,  stability  a diverzity,  ich  esteticko-krajinárske  pôsobenie  je  veľmi
vysoké. Majú veľký význam pre letnú a zimnú rekreáciu. 
Do  tejto  kategórie  sú  tiež  zaradené  extenzívne  obhospodarované  trvalé  trávne
porasty,  lemy,  prípadne  opustené  plochy (lúčne  úhory)  s pestrým a  hodnotným
druhovým zložením,  stabilné  pri  malom vklade  druhotnej  energie  (príležitostné
kosenie  a pasenie.  Na  stanovištiach  s priaznivejšími  pôdnymi  a sklonitostnými
pomermi ich možno považovať za rezervu na možnosť intenzifikácie krmovín.
-  stredná  -  patria  sem trvalé  pasienky pôvodné  (nerekultivované,  so  zeleňou),
kosené  poloprírodné  lúky  a komplexy  úzkopásových  a terasových  polí,  kde  sa
kombinujú trvalé trávne porasty s ornou pôdou. Sú to veľmi pestré biotopy, ktoré
mimo  TTP  (medze,  terasy,  staré  poľné  cesty)  poskytujú  stanovište  mnohým
rastlinným a živočíšnym druhom. Druhová diverzita tohto druhu je veľmi vysoká,
ale  stabilita  porastov  je  podmienená  väčším  vkladom  energie
(obhospodarovanie...),  pôvodnosť  nižšia,  druhové  zloženie  stredne  zmenené.
Krajinársko-estetické  pôsobenie  je  vysoké.  Produkcia  zodpovedá  daným
abiotickým podmienkam a vkladu energie.
Do  tejto  kategórie  spadá  najviac  porastových  typov,  ako  aj  najväčšia  plocha
študovaného územia. 

- malá - ide  o rekultivované lúky, ich diverzita je nižšia, stabilita je závislá
na  veľkých  vkladoch  druhotnej  energie  (časté  kosby,  intenzívnejšie  pasenie,
odstraňovanie náletu).  Pôvodnosť  druhového zloženia  je  nižšia.  Väčšinou  sú to
výsevy nepôvodných druhov, do ktorých vnikajú druhy z pôvodných lúk a burinové



druhy.  Sú to  vysokoprodukčné typy,  ktoré  veľmi  dobre  plnia  viaceré  ochranné
funkcie. Ako biotopy strácajú význam.

Ďalej sú sem zaradené porasty znehodnotené náletom do takej miery, že ich
nie je možné za súčasného stavu využívať jednak produkčne, a ani mimoprodukčné
(rekreačné využitie). Takisto silno ruderalizované plochy s veľmi nízkou druhovou
diverzitou, zväčša nepôvodného zloženia patria do tejto kategórie.

Návrhy
Interpretované  ukazovatele  vstupujú  do  rozhodovacieho  procesu  vo  fáze

odvetvových návrhov pre  poľnohospodárstvo, rekreáciu a pre ochranu prírody a
krajiny. Tu môžu niektoré činnosti, ktoré abiotickým komplexom limitované nie sú,
byť  limitované  z hľadiska  komplexu  biotického  a následne  samozrejme  aj
realizačného. Na ich základe bola následne stanovená vhodnosť krajiny pre možné
spoločenské činnosti.

Poľnohospodárska činnosť v obci,  ako aj  celom priestore  centrálnej  časti
CHKO Strážovské vrchy je limitovaná predovšetkým záujmami ochrany prírody a
krajiny,  ochrany  vodných  zdrojov  a samozrejme  prírodnými  podmienkami.
Z environmentálneho   hľadiska  sú  paradoxne  predmetom  druhovej  i  územnej
ochrany práve produkty poľnohosp.činnosti, resp. jeho extenzívnej formy v podobe
kosených lúk a pasienkov. Aj keď sa ukázalo, že produkčný potenciál je miestami
značný, nie je natoľko, aby bol v danej lokalite v žiaducom merítku momentálne
i perspektívne  ekonomicky  efektívny  a jeho  využitie  realizovateľné.  Ako  ďalej
ukázal podrobný výskum TTP, ekologicky najvzácnejšie lokality sa zachovali na
plochách  zjazdoviek,  ktoré  aspoň  sporadicky  podliehali  starostlivosti  v podobe
odstraňovania  náletu  a kosby.  Rozšírenim rekreačných aktivít  na  ďalšie  (menej
svahovite  lokalizované)  porastové  typy v podobe cyklotrás,  zimných bežeckých
trás,  či  plôch  využivných pre  agroturistiku by viedlo  k udržiavaniu  hodnotných
a druhovo  bohatých   lúčnych  porastov.  Zvýšené  množstvo  ponúkaných  aktivít
zároveň pomôže odľahčiť najexponovanejšie miestne turistické destinácie, ktoré sú
zároveň  ekologicky  najhodnotnejšie.  Znovuobnovenie  rekreačného  využivania
územia  tak  môže  súčasne  plniť  ochranársku  funkciu  manažmentu  chráneného
územia a zároveň tým dospieť k cielenému rozvoju blízkeho regiónu.  Realizácia
spočiatku absurdných investícií bez zjavného (nielen) ekonomického efektu  može
v konečnom  dôsledku  priniesť  veľmi  pozitívny  výsledok  v podobe  rozvoja
cestovného  ruchu,  infraštruktúry,  zviditeľnenia  a  predovšetkým  zachovania
jedinečnej  mozaiky  krajinnej  štruktúry  a cenných  rastlinných  a živočíšnych
spoločenstiev.

Záver
Cesta k využívaniu mimoprodukčných funkcií tohto priestoru vedie cez ich

zachovanie  pomocou  vhodného  hospodárenia  (i  keď  už)  nie  za  účelom  zisku



z produkcie ale zisku z mimoprodukčných funkcií, ktoré plochy trvalých trávnych
porastov v krajine majú.

EXPLOITAGE OF UNPRODUCTION FNKCIONS OF LAND IN
AGRICULTURAL HANDICAP TERITORY.

USE OF NON PRODUCTION UTILITIES OF AREA IN
AGRICULTURALLY INCONVENIENT REGIONS

Resume
Development of streamlined companies is simultaneity unthought without

scheduling exploitage source and landscape. The best worked out and at the same
time  most  optimal  methods   offers  scenic  scheduling.  It  introduces  systemic
advance of making systemic advance to make landscape ecology foundation for
scheduling optimalization land utilization. Landscape ecological evaluation of non-
forest vegetation was used in register commune of Mojtin to recovery decision of
exploitation of non production   function in this teritory. 

Social activity and movement chosen in evalvations were more specificly
elaborated in special proposals for recreation and protection of the environment.
There  was  a  discovery,  that  terms   interest  were  not  against  them,  but  very
advantageous. For the  village of Mojtin it contains: for majority surface permanent
lawn vesture again-renovation mezzo intense style farming - skiving and graze.
This way  stands in good stead holdback of the same standing specific diversionism
grass-herbaceous vesture and at the same time allowed increase ability summer and
wintry resource. It is necessary to start  with extensive exploitage of abandoned,
partly  agrinomically  unused  meadow  and  clear  cut  areas,  which  provides  for
holdback meadowsy biotope  for  specialistic  eel-grass,  herb,  especially the tribe
Orchideaceae. At the same time there could be a good improvement in renovation
of maintaining conditions for wintry resource - ski, as just as most valuatig station
initial half natural meadow found in extreme position, where are at the same time
siting ski tows and tracks. 
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ZMENY V ŠTRUKTÚRE OBYVATEĽSTVA OBCÍ NÁRODNÉHO PARKU
SLOVENSKÝ KRAS

Martin Rosič

Abstract: The development of region of National park Slovenský kras is under the
influence  of  many factors  (economic  level,  facilities  of  region,  connection  on
general transportational net, tourism etc). Important precondition of development
of region is indeed too his human potential. In my article I describe main changes
in  structure  of  population  in  municipalities  of  National  park  Slovenský  kras,
specifically  changes  in  number  of  inhabitants,  age  structure  of  population,
economic activity of population in individual sectors of economy and migration of
population for work.

Key  words: economically  active  population,  National  Park  Slovenský  kras,
migration of population for work, age structure of population

Úvod
Územie Národného parku Slovenský kras je svojimi prírodnými danosťami

a kultúrnymi hodnotami veľmi atraktívne. Región disponuje istými predpokladmi
pre rozvoj rôznych aktivít ľudskej činnosti, predovšetkým súvisiacich s cestovným
ruchom. Napriek tomu doteraz nie sú vytvorené vhodné podmienky na adekvátny
rozvoj tohto územiam (Barabas, D., Rosič, M., Fogaš, A., 2002). 

Na rozvoj územia Slovenského krasu vplýva celý rad faktorov (ekonomická
úroveň,  vybavenosť  územia,  napojenosť  na  hlavné  dopravné  ťahy,  materiálno-
technická základňa cestovného ruchu, a pod.).  Dôležitým predpokladom rozvoja
regiónu je  však aj  jeho ľudský potenciál.  V mojom príspevku načrtávam zmeny
v štruktúre  obyvateľstva  jednotlivých  obcí  zasahujúcich  svojím  katastrálnym
územím do  Národného parku Slovenský kras.  Dôraz kladiem na zmeny v počte
obyvateľov,  vekovej  štruktúre,  ekonomickej  aktivite  v jednotlivých  odvetviach
národného hospodárstva a dochádzke za prácou . 

Pod obcami národného parku Slovenský kras rozumieme celkovo 36 obcí
(viď  mapa  Obce  Slovenského  krasu),  v katastroch  ktorých  sa  nachádza  územie
národného  parku  spolu  s jeho  ochranným  pásmom.  Región  bol  vyhraničený
zákonom NRSR z roku 2002. Územie sa nachádza v dvoch okresoch Košického
kraja,  konkrétne  Košice  – okolie  (9  obcí)  a Rožňava  (27  obcí).  Celá  oblasť  je
zároveň prihraničnou oblasťou, susediacou s Maďarskou republikou.

Zmeny vo veľkostnej štruktúre obcí
Skôr ako prejdeme k zmenám v samotných štruktúrach obyvateľstva územia

Slovenského krasu, je potrebné spomenúť zmeny vo veľkostnej štruktúre jeho obcí.
Za posledných tridsať  rokov,  od  sčítania  ľudu,  domov a bytov v roku 1970,  po



sčítanie v roku 2001 sa zmenila veľkostná štruktúra obcí Slovenského krasu. Kým
v roku 1970 nebola v kategórii do 200 obyvateľov ani jedna obec, v súčasnosti sú
v nej štyri (Zádiel, Ardovo, Kováčová a Silická Brezová). Kategóriu od 200 do 499
obyvateľov tvorilo v roku 1970 deväť obcí,  v súčasnej dobe ich je 12.Poslednou
kategóriou, ktorá sa zmenila, je kategória od 500 do 999 obyvateľov. V roku 1970
do nej patrilo 18 obcí, dnes ju tvorí 11 obcí. V regióne zaznamenávame aj ďalšie
dve veľkostné skupiny, a to od 1000 do 1999 a od 2000 do 4999 obyvateľov. Do
prvej patrí 5 obcí, do druhej 4 obce. Tieto dve kategórie sa nezmenili.

Zmeny veľkostnej štruktúry obcí  súvisia so znižovaním počtu obyvateľov
v obciach danej  oblasti.  Až 15  obcí  zaznamenáva kontinuálne znižovanie  počtu
obyvateľov  od  roku  1970  do  2001(Debraď,  Hačava,  Háj,  Ardovo,  Hrušov,
Jablonov,  Kečovo,  Kováčová,  Lipovník,  Lúčka,  Rakovnica,  Silica,  Silická
Brezová,  Silická  Jablonica  a Slavec),  ďalšie  dve  od  roku 1980  dodnes  (Zádiel
a Dlhá Ves). Iba jediná obec (Jasov), zaregistrovala v tomto období neustály rast
počtu obyvateľov (súvisí so silnou rómskou komunitou). U ostatných obcí sa počet
obyvateľov  výraznejšie  nezmenil  (jedná  sa  hlavne  o väčšie  obce).  Výraznejšie
znižovanie počtu obyvateľov sledujeme predovšetkým v menších obciach, ktoré sa
zvyčajne  nachádzajú  mimo  hlavného  dopravného  ťahu  (výnimku  tvorí  Slavec
a Lipovník).

Zmeny vo vybraných štruktúrach obyvateľstva
So  znižovaním počtu  obyvateľov  súvisia  aj  zmeny vo  vekovej  štruktúre

obyvateľstva obcí  regiónu.  Hlavné vekové skupiny alebo aj  ekonomické vekové
skupiny sú vekové skupiny vymedzené podľa vzťahu k ekonomickej aktivite. Sú
vymedzené  približne  vekovými  hranicami  potenciálneho  začiatku  a  konca
ekonomickej  aktivity. Konvenčne sa používajú hranice 15 a 60 rokov, resp.  65
rokov (predproduktívny vek 0 – 14 rokov, produktívny vek – ženy 15-54, muži 15-
59, poproduktívny vek – ženy – 55 a viac rokov, muži 60 a viac rokov) (Vaňo, B. –
Jurčová, D. – Mészáros, J. 2003).

Za desať rokov (medzi  sčítaniami 1991 a 2001) sa  výraznejšie  nezmenil
počet  obcí,  v ktorých  prevládala  poproduktívna  zložka  obyvateľstva  nad
predproduktívnou (1991  –  24  obcí,  2001  –  26  obcí).  Zmenili  sa  percentuálne
podiely  jednotlivých  zložiek.  Predproduktívna  zložka  najvýraznejšie  vzrástla
v Ardove (z 12,4 na 16,4%), Bôrke (z 22,1 na 35,9%) a Paškovej (z 20,1 na 30%).
Vysoký podiel  predproduktívnej  zložky zaznamenávame aj  Turni  nad  Bodvou,
Medzeve a Jasove.  Najvyšší nárast  poproduktívnej  zložky obyvateľstva môžeme
naopak sledovať  v Kováčovej  (z  34,1  na  37,9%),  Lipovníku (z  21,4  na  27%).
Vysoké hodnoty poproduktívnej zložky majú aj  obce Rakovnica, Zádiel,  Silická
Brezová a Silická Jablonica. Viac extrémnych hodnôt môžeme sledovať v obciach
patriacich  do  bývalého okresu  Rožňava.  Pri  obciach  bývalého  okresu Košice  –
okolie sú hodnoty ovplyvňované polohou obcí vzhľadom k mestu Košice.



Na hlbšie  hodnotenie vekovej  štruktúry sa používajú rôzne typy indexov
(hodnoty  všetkých  indexov  sa  zvyčajne  vyjadrujú  v  percentách).  Jedným  z
ukazovateľov,  ktorý sa  používa  na charakterizovanie  procesu starnutia  je  index
starnutia, ktorý vyjadruje vzájomný pomer starého a mladého obyvateľstva. Keďže
ide o proces starnutia populácie (starnutie v biologickom zmysle),  použiť by sa
mali reprodukčné vekové skupiny:
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V  praxi  však  ide  najčastejšie  o  pomer  osôb  v  poproduktívnom  a
predproduktívnom veku. Keďže u nás sú tieto vekové skupiny určené v súčasnosti
platnými hranicami produktívneho veku,  potom sa  index starnutia  počíta  podľa
vzorca:
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Pri  použití  týchto  vekových  skupín  však  už  ide  skôr  o charakteristiku
ekonomickú a nie reprodukčnú (Vaňo, B. – Jurčová, D. – Mészáros, J. 2003). Čím
je hodnota vyššia ako 1, tým má populácia výraznejšie znaky starnutia. 

Index starnutia nám v tomto prípade zvýrazní zmeny vo vekovej štruktúre
obyvateľstva územia Slovenského krasu. Na základe indexu starnutia má 26 obcí
znaky starnúcej populácie (veľmi výrazné je to v obciach Kováčová is=3,6, Silická
Brezová  is=2,38,  Silická  Jablonica  is=2,9  ,  Rakovnica,  Silica  is=1,9,  Lipovník
is=1,9  a Zádiel).  Naopak  index  starnutia  pod  hodnotou  1  mali  obce  Debraď,
Pašková,  Drnava,  Ardovo,  Hačava,  Jasov is=0,44,  Medzev,  Turňa  nad  Bodvou
is=0,46, Gemerská Hôrka a Bôrka (mimo prvých štyroch ovplyvnila výsledok silná
rómska komunita v obciach).

V 30  z  36  obcí  Slovenského krasu  sa  zvýšil,  medzi  poslednými  dvoma
sčítaniami, podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Zníženie nastalo len u obcí
Hačava,  Háj,  Bôrka,  Hrhov,  Jablonov  a Lipovník.  Zvýšenie  súvisí  samozrejme
s prechodom nižších vekových skupín do produktívnych kategórií. 

Z hľadiska  odvetví  ekonomickej  aktivity sa  najviac  znížila  zamestnanosť
v poľnohospodárstve  (postupný zánik  poľnohospodárskych  družstiev),  nasleduje
stavebníctvo (recesia po roku 1989, v súčasnej dobe nastáva isté oživenie, ktoré ale
nie  je  viazané  na  skúmané  územie)  a priemysel  (znižovanie  stavov  vo  väčších
priemyselných podnikoch, rušenie menších prevádzok). Naopak, najviac sa zvýšila
zamestnanosť v službách. 

So  zmenami  v odvetviach  ekonomickej  aktivity  súvisia  aj  zmeny
v dochádzke za prácou. V tomto smere panuje v skúmanom území jednotný trend
výrazného  znižovania  dochádzky  za  prácou  mimo  obec  trvalého  bydliska
(výraznejší  je  v menších  obciach).  Tento  trend  pozorujeme  v  35  z  36  obcí
Slovenského krasu. Jedinou obcou kde sa zvýšila dochádzka do práce mimo obec



trvalého  bydliska  je  Dlhá  Ves.  Uvedený  vývoj  súvisí  so  zmenšovaním počtu
pracovných príležitostí  po  roku  1989  a narastajúcou  nezamestnanosťou.  Ďalším
faktorom  ovplyvňujúcim  dochádzku  je  periférna  poloha  niektorých  obcí
Slovenského krasu mimo hlavných dopravných ťahov, čo má za následok horšiu
dostupnosť  do  zamestnania.  S horšou  dostupnosťou  súvisí  aj  početnosť
autobusových a vlakových spojov. Do niektorých obcí prichádza totiž autobus len
dva – trikrát za deň.

Záver
Na záver vyvstáva niekoľko zaujímavých faktov. Dve tretiny obcí v regióne

Slovenského krasu  má  tendenciu  dlhodobejšieho  úbytku  obyvateľstva  (od  roku
1970  po  2001).  Veková  štruktúra  obyvateľstva  podľa  produktivity  tento  trend
potvrdzuje.  26  z  36  obcí  má prevládajúcu  poproduktívnu  zložku  obyvateľstva
oproti predproduktívnej. V prípade obcí s prevládajúcou predproduktívnou zložkou
sa v niekoľkých prípadoch jedná  o obce s výraznou rómskou komunitou. Vyššie
uvádzané závery sú výraznejšie pozorovateľné u veľkostnej kategórie obcí do 500
obyvateľov,  prípadne  do  1000  obyvateľov.  V štruktúre  obyvateľstva
podľa ekonomickej  aktivity  sme  zaznamenali  prechod  z odvetví
poľnohospodárstva,  priemyslu a stavebníctva do sektoru služieb.  S ekonomickou
aktivitou súvisiaca dochádzka za prácou sa v priebehu rokov 1991-2001 znížila v
35 z 36 obcí územia. Všetky vyššie uvádzané zmeny sú ovplyvnené predovšetkým
ekonomickými  faktormi  (nezamestnanosť,  zmeny  v odvetviach  národného
hospodárstva)  a napojením územia  na významnejšie  dopravné  ťahy (výraznejšia
absencia tohto spojenia).  
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CHANGES IN STRUCTURE OF POPULATION IN MUNICIPALITIES OF
NATIONAL PARK SLOVENSKÝ KRAS

Resume
In conclusion arising a few interesting facts. Two thirds of municipalities of

National park Slovenský kras has tendency of long-term decrease of population
(from of the year 1970 about 2001). Age structure of population by productivity
this trend confirm.  Twenty-six from thirty-six municipalities has dominant post-
productive population opposite pre-productive population. A few of municipalities
with  predominate  pre-productive  population  are  municipalities  with  numerous
population  of  gypsy  ethnic  group.  Advanced  usher  finding  are  expressive
observable in municipalities with number of population up to 500, eventually up to
1000. In structure of population by economic activity we are registered transition
from sectors of agriculture, industry and building to sector of services. Migration of
economically active population for work through the years 1991 – 2001 decrease in
35 from 36 municipalities of region. All advanced usher changes are impacted by
economic factors (unemployment, changes in sectors of public economy) and by
connection of region on important transportational net.

Map: Municipalities in National park Slovenský kras

RNDr. Martin Rosič
Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Jesenná 5, Košice, 04001
e-mail: rosmat@post.sk
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AGROŠTRUKTÚRY HORNÉHO SPIŠA

Peter Spišiak

Abstract: Our paper is partially focusing on this ,in order to prove or disprove this
aspect,  we will  characterise  the  regions  of  the  north-eastern  part  of  Slovakia,
former counties of Poprad,  Kežmarok a Levoča.  This area is  part  of the under-
mountainous or mountainous productive type from agricultural point of view. The
agro-potential is influenced by specific features of the landscape, with the relations
to  transport-urbanisation  tendencies  and  to  the  environmental  location  of  four
national parks, which to some extend, limit the agro-production.  Similar regions is
relatively a lot of, especially on central and northerly Slovakia

Key words: under-mountainous,  mountainous regions, agrosubject, agro-potential,
agro-structures, agro-production

Úvod
Poľnohospodárstvo  vo  vysokoprodukčných  oblastiach  Slovenska  je  v

neustálej  pozornosti  viacerých vedných disciplín,  z  dôvodov jeho  prirodzeného
potenciálu.  Čiastočne  sa  zabúda  na  územia,  ktoré  mali  v  minulosti  významné
postavenie  v  tejto  najstaršej  výrobnej  aktivite  človeka.  Ide  o  územia,  ktoré  sú
zaradené do podhorských a horských oblastí z hľadiska svojích agroekologických
podmienok.  Medzi  tieto  územia  patrí  väčšina  našich  chladných  kotlín  a  ich
priľahlých  pohorí.  V  príspevku sa  budeme zaoberať  regiónom Horného  Spišia
(ďalej región), ktorý spadá do bývalých okresov Poprad,  kežmerok a Levoča. V
tomto regióne sú najvhodnejšie podmienky agroekologické podmienky práve na
dnách kotlín – Popradskej a Hornádskej. 

Fyzicko-geografické podmienky regiónu pre poľnohospodárstvo 
Geomorfologicky je regióne veľmi pestrý, zasahujú tu Podhôľno-Magurská

oblasť predovšetkým časťou Podtatransje brázdy, Spišskej Magury a Levočských
vrchov,  ďalej  je  to  najrozsiahlejšia  Fatransko-Tatranská  oblasť  v zastúpení
Podtatranskej  kotliny,  Kozími  chrbtami,  časťou  Nízkych  Tatier,  Hornádskou
kotlinou. Z uvedených geomorfologických jednotiek ja najviac poľnohospodársky
využívaná  Podtatranská  kotlina  a z nej  predovšetkým Popradská  kotlina  a ďalej
záver Hornádskej kotliny. 

Popradská kotlina: Predstavuje výraznú morfologickú zníženinu. Je
pretiahnutá  v smere  JZ  –  SV  a  má  rozlohu  500  km2.  Je  najvyššie
položenou  kotlinou  v západokarpatskej  sústave,  nadmorská  výška  sa
pohybuje  v rozpätí  od  593m (niva  Popradu  pri  Spišskej  Belej)  do  900  –
950  (Štrbský prah).  Geologická  stavba  kotliny je  pomerne  jednoduchá  a
územie  je  prevažne  tvorené  z málo  odolných  paleogénnych  bridlíc  a
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pieskovcov,  ktoré  tvoria  flyš  s rôznym  obsahom  uhličitanov.  Pozdĺž
väčších vodných tokov sa pri rozrezaní dna kotliny vytvorili riečne terasy.
V malých  lokalitách  sa  nachádza  aj  spraš  (Bušovce)  a  slieň.  Po  obvode
kotliny  sú  vápence,  travertíny  a  svahoviny.  V okolí  vodných  tokov
nachádzame  rôzne  hlboké  nevápenaté  alebo  vápenaté  nivné  uloženiny
pestrého zrnitostného zloženia. Hojne sa vyskytujú aj rašeliny. 

Klimaticky  patrí  v najnižšej  časti  do  mierne  teplej  oblasti  so
studenou a  vo  vyššej  časti  do  chladnej  oblasti  mierne  chladného okrsku.
Priemerné  januárové  teploty  sú  –5,5  až  –6  °C,  júlové  16,3  až  14,5  °C.
Dno  kotliny  má  570  m  n.  m.  a  ani  v tejto  najnižšej  časti  nedosahuje
priemerná  teplota  v júli  nad  17  °C  (najteplejší  je  Kežmarok  16,8°C),
júlové  teploty  nad  17  °C  sú  iba  v dolnom  toku  Popradu  a Hornádu.
Priemerný ročný úhrn zrážok je 620 -  850 mm. Snehová pokrývka trvá 80
-  120  dní,  letných  dní  býva  40  -  100.  Veterne  je  kotlina  málo  chránená
s prevládajúcimi  západnými  vetrami  a  v dôsledku  záveternej  polohy  má
menej zrážok ako kotliny západného a stredného Slovenska. Veľký vplyv
na klímu v kotline majú aj zimne inverzie, za ktorých sa v kotline hromadí
studený  vzduch,  ktorý  znižuje  teplotu  a  zvyšuje  vlhkosť  vzduchu.
S nadmorskou výškou teplota rýchlo ubúda ( v júli až o 0,63 °C na 100 m)
a  preto  je  na horách oveľa  chladnejšie.  Priemerný nástup prvých mrazov
je  od  21.  novembra,  posledný  19.  mája.  Hlavné  vegetačné  obdobie
(priemerná  teplota  je  nad  10  °C)  začína  v máji  a  končí  v septembri.
Vegetačné  leto  (priemerná  denná  teplota  je  nad  15  °C)  trvá  od  júna  do
augusta,  vo vyšších polohách je  kratšie.  Územia patrí do povodia Visly a
Dunajca.  Základom  hydrologickej  siete  je  tok  Popradu,  ktorý  preteká
celou  oblasťou  a  odvádza  takmer  všetky  vody.  Menšiu  časť  odvodňuje
Hornád  a  Čierny  Váh.V prevažnej  väčšine  územia  sú  flyšové  pokryvné
útvary,  kde  sa  striedajú  rôzne  hrubé  vrstvy pieskovcov  s nepriepustnými
ílovými  bridlicami,  s rôznym  obsahom  uhličitanov  a  tieto   nedovoľujú
vytvoriť súvislé horizonty podzemnej vody a sú len minimálne zavodnené.
Sú tu len puklinové a suťové pramene malej výdatnosti, ktorých prietok je
neustálený a kolísavý. 

Vzhľadom na široké zastúpenie pôdotvorných substrátov a vplyvom
rozdielnosti  teplôt,  zrážok  a  nadmorskej  výšky  nachádzame  v kotline
široké  zastúpenie  pôdnych  typov  a  subtypov.  V  kotliny  sa  nachádzajú
kambizeme  kyslé,  kambizeme  luvizemné  a  kambizeme  podzolované,
rendziny  a  úzke  pásy  fluvizemí  pozdĺž  vodných tokov.  Pôdny pokryv  je
tvorený  prevažne  ľahšími  zvetralinami  nevápenatých  flyšových
pieskovcov,  ojedinele  aj  bridlíc,  glacifluviálnych  sedimentov,
skeletovitými svahovinami ojedinele terasami a  zlepencami.  Prevažne ide
o  pôdy  stredne  hlboké,  ojedinele  hlboké,  najmä  na  úpätí  svahov,
s premyvným  vodným  režimom,  zle  obrábateľné  s vysokým  obsahom
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skeletu,  často  aj  ťažko  prístupné  s plytkým  silne  kyslým  a  kyslým
humusovým  horizontom  s veľmi  nízkou  a  veľmi  vysokou  sorpciou.
Z hľadiska pôdnych druhov je bohatý (81,3% z poľn.pôdy) výskyt stredne
ťažkých pôd, ktoré sú aj najhodnotnejšie. 

Hornádska  kotlina:  Kotlinu  tvorí  výrazná  morfologická  zníženina
pretiahnutého  tvaru  v smere  západ  –  východ.  Na  severe  ju  ohraničujú
Levočské vrchy a  Kozie chrbty, na západe  a juhozápade Nízke Tatry,  na
juhu  Slovenské  Rudohorie  a  na  východe  Branisko.  Územie  reprezentuje
silne  porušené  ílovcovo  –  pieskovcové  súvrstvie,  obmedzené  zlomami
smeru SZ – JV a Z – V. Pozdĺž priečnych zlomov S – J vyvreli minerálne
pramene, ktoré koncom pleistocénu a v pliocéne uložili travertínové kopy
Dreveníka  a  Sivej  Brady.  Prevažná  časť  kotliny  patrí  do  mierne  teplej
klimatickej  oblasti so studenou zimou, časť pri  pohoriach (s priemernými
júlovými  teplotami  pod  16  °C)  patrí  do  chladnej  klimatickej  oblasti  a
mierne chladného okrsku, so studenou zimou (mapa č. 3 a č. 4). Priemerné
januárové teploty sa pohybujú od –5,5 do –6,5 °C, júlové 15,5 – 17,4 °C.
Pre tieňovú polohu má menej zrážok ako ostatné kotliny. Priemerný ročný
úhrn zrážok je 590 – 800 mm, z ktorých pripadá najviac na júl a najmenej
na február.  Snehová pokrývka trvá  75 – 90  dní v roku.  Osobitosťou jeho
vodných pomerov  je  koncentrácia  všetkých povrchových vôd z okolitých
pohorí k hydrografickej osi – Hornádu. Jeho prítoky prichádzajú prevažne
od  severu  z  Levočských  vrchov.  Prevládajúca  vyššia  pahorkatina  až
vrchovina dna kotliny má namiesto zonálnosti bioklimatických pôd horské
pôdy  na  kyslých  silikátových  horninách,  hlavne  kyslých  flyšových
pieskovcoch, kde prevládajú kambizeme nasýtené a kyslé. V zníženinách,
ktoré  sa  viažu  na  ílovitejšie  flyšové  horniny,  tvoria  sa  luvizem
pseudoglejová až pseudoglej. Na travertínových kopách v okolí Spišského
Podhradia  sú  rozličné  rendziny,  na  zvetralinách  pieskovo  –  ílovcových
hornín sa  na niektorých miestach  vyvinuli  pararendziny.  Pozdĺž  vodných
tokov sú 

Štruktúra agrosubjektov regiónu
Výrazné  zmeny  vo  vlastníckych  pomeroch  k pôde  nastali  po  roku

1989. Od počiatku obnovenia výkonu vlastníckeho práva k pôde (od roku
1990)  boli  postupne  prijímané  legislatívne,  organizačné  a  iné  opatrenia,
ktoré smerovali k náprave existujúcich krívd vo vzťahu k zrovnoprávneniu
všetkých foriem hospodárenia na pôde. 

Tab.č.1 Štruktúra agrosubjektov v regióne Horný Spiš

Číslo výmera  
počet
AS    

počet
AS (%)   
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intervalu V ha PP KK LE SPOLU PP KK LE SPOLU
1 0.1-5.0 1 2 2 5 4.00 3.92 5.88 4.55
2 5.1-10.0 4 3 7  7.84 8.82 6.36
3 10.1-20.0 4 11 15  7.84 32.35 13.64
4 20.1-50.0 1 10 2 13 4.00 19.61 5.88 11.82
5 50.1-100.0 6 6  11.76 0.00 5.45
6 100.1-500.0 3 13 3 19 12.00 25.49 8.82 17.27
7 500.1-1000.0 9 3 6 18 36.00 5.88 17.65 16.36

8
1000.1-
1500.0 3 3 2 8 12.00 5.88 5.88 7.27

9 nad 1500 8 6 5 19 32.00 11.76 14.71 17.27
 spolu 25 51 34 110 100.00 100.00 100.00 100.00
Prameň: vlastný výskum
Vysvetlívky: AS – agrosubjekt, PP – okres Poprad, KK – okres Kežmarok,
LE – okres Levoča

V regióne  v súčasnosti  hospodári  na  ploche  cca  71  tis.  ha
poľnohospodárskej  pôdy  110  agrusubjektov  s rôznou  veľkostnou
štruktúrou  obhospodarovanej  pôdy.  Nie  je  výrazná  dominancia  určitej
veľkostnej  výmery.  Je  to  spôsobené  aj  rozmanitosťou  typov
agrosubjektov.  Ak  však  ideme  do  okresných  prehľadov,  v týchto  sa
objavujú  určité  modusy  (viď  tab.č.1).  V okrese  Poprad  dominujú  dve
veľkostné  rozpätia  priemerných  obhospodarovaných  plôch:  agrosubjekty
o výmer 500-1000 ha (36% agrosubjektov) a nad 1500 (32%). V ostatných
okresoch je  len jeden modus: v okrese Kežmarok je to 100-500 ha (25%)
a Levoča  10-20  ha  (32%).  Ak  by  sme  nepokračovali  v ďalšom
porovnávaní,  mohlo  by  dôjsť  k skresleniu  a k  nesprávnemu  pohľadu  na
štruktúru  agrosubjektov  v regióne.  Ďalej  porovnáme  obhospodarovanú
plochu (viď.tab.č.2). Pri regióne ako celok výrazne dominujú agrosubjekty
nad  1500  ha  a tvoria  57%  obhospodarovanej  plochy  v regióne.  Druhú
najpočetnejšiu  skupinu  tvoria  agrosubjekty  s výmerou  od  500  d  1000 ha
(19,6%).  Rovnaká situácia platí aj pri okresných prehľadoch, s výnimkou
okresu Kežmarok,  kde druhú najpočetnejšiu  skupinu tvorí  rozpätie  1000-
1500 ha (15,6%). 

Tab.č. 2 Štruktúra agrosubjektov v regióne Horný Spiš podľa
obhospodarovanej plochy

Číslo výmera  

plocha
pp v
ha    

plocha
pp v %   
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intervalu v ha PP KK LE SPOLU PP KK LE SPOLU
1 0.1-5.0 3 8 8 19 0.01 0.03 0.04 0.03
2 5.1-10.0 32 23 55  0.13 0.11 0.08
3 10.1-20.0 65 192 257  0.27 0.96 0.36
4 20.1-50.0 21 307 127 455 0.08 1.26 0.63 0.64
5 50.1-100.0 476  476  1.96 0.00 0.67
6 100.1-500.0 1310 3348 427 5085 4.90 13.77 2.13 7.15
7 500.1-1000.0 6934 2053 4958 13945 25.94 8.45 24.73 19.62

8
1000.1-
1500.0 3924 3801 2834 10559 14.68 15.64 14.13 14.85

9 nad 1500 14537 14215 11481 40233 54.39 58.49 57.26 56.60
 spolu 26729 24305 20050 71084 100.00 100.00 100.00 100.00

Prameň: vlastný výskum
Vysvetlívky: PP- okres Poprad, KK – okres kežmarok, LE – okres Levoča

Uvedených  110  agrosubjektov  má  pomerne  pestrú  legislatívnou
formou,  či  už  sú  to  právnické  alebo  fyzické  agrosubjekty.  Z fyzických
agrosubjektov  sú  to  hlavne  samostatne  hospodáriaci  roľníci  (SHR),
ktorých  je  v regióne  47  a hospodária  na  ploche  cca  4,3  tis.  ha
poľnohospodárskej  pôdy.  V priemere  na  1 SHR pripadá  91  ha,  prevažne
ide  o ornú  pôdu  (61%  z celkovej  poľn.pôdu).  Z hľadiska  regionálneho,
najviac  SHR  je  okrese  Kežmarok,  ktorí  prevažne  hospodária  v Spišskej
Magure  a je  ich   27.  V priemere  na  1  SHR  pripadá  140  ha
poľnohospodárskej  pôdy,  ale  podiel  ornej  pôdy je  menší  ako  regionálny
priemer  58%.  Celkove je  v  regióne  40  PD a  hospodária  na ploche skoro
50  tis.  ha  poľnohospodárskej  pôdy  (čo  je  vyše  71%  obhospodarovanej
pôdy  agrosubjektami  v  regióne),   z toho  ornej  je  41%.  Najviac  PD  je
v okrese  Poprad  17.  V priemere  pripadá  na  1  PD  1250  ha  poľn  pôdy.
V rámci okresov nie sú veľké rozdiely: okres Poprad 1300 ha,  Kežmarok
1100  ha,  Levoča  1330  ha.  Plošné  rozpätie  veľkosti  podnikov  je  rôzne.
Najmešie a najväčšie podniky sú v okrese Kežmarok -  32 ha  PD Havka,
3200  ha  PD  Spišská  Belá.   V okrese  Poprad  má  najmešou  výmeru  PD
Hozelec  420  ha  a najväčšiu  PD  Štrba  3080  ha,  v okrese  Levoča  je
najmenší podnik PD Spišské Podhradie 570 ha a najväčší PD Nižn Repáše
2600 ha. 

Ďalšiu  dôležitú  skupinu  agrosubjektov  tvoria  rôzne  formy
obchodných spoločností.  Početnejšia  je  skupina s.r.o.,  ktorých je  celkove
15 a hospodária na výmere 13,3 tis. ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je
ornej  54%. Ich priemerná výmera je  950 ha.  V rámci  okresov je   najviac
v okrese  Kežmarok  8.  Taktiež  priemerná  výmera  je  odlišná,  Najväčiu
priemernú  výmeru  má  okres  Levoča  1100  ha,  ďalej  Poprad  1000  ha
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a Kežmarok 830 ha. Najmenšie podniky typu s.r.o. sú v okrese Kežmarok ,
napr.T.S.A.  Kežmarok  s.r.o.  6  ha  a najväčšie  sú  v okrese  Levoča,  napr.
Tatra-Agrolev s.r.o.  Levoča 3260 ha.  Akciových spoločností je  málo,  iba
3  –  Šľachtiteľská  stanica  Levočské  Lúky,  Tatraosivo  Veľká  Lomnica,
VSUZ  Veľká  Lomnica.  Celkove  hospodária  na  ploche  480  ha
poľnohospodárskej pôdy, z čoho bolo 92% ornej. Priemerná výmera a.s. je
160  ha.  Väčšinou  spomínané  s.r.o  a a.s.  vznikli  privatizáciou  štátnych
majetkov, prípadne reštituovaním pozemkov z družstevného sektoru.

V regióne hospodária aj ostatné podniky verejného sektoru. Celkove
ich je 5 a hospodária na ploche 1,1 tis ha. Predovšetkým sú to Štátne lesy
Poprad,  TANAP  Tatranská  Lomnica,  Ústredný  kontrólny  ústav
poľnohospodársky  (ÚKSUP)  v Spišskej  Belej,  Školský  majetok
v Kežmarku, Vojenské lesy a majetky Kežmarok. 

Agrosubjekty a sídelná štruktúra
Pri  ďalšej  analýze  agrosubjektov  sme  sa  zamerali  na  priestorové

pôsobenia  v rámci  sídelnej  štruktúry.  Veľmi  zriedkavý  bol  prípad,  že
agrosubjekt hospodáril len vo vlastnom sídle.  Celkove 110 agrosubjektov
hospodárilo  v 353  katastrálnych  územiach  (k.ú.),  z toho  bolo  v rámci
sledovaného regiónu 298 a 62  bolo v súsedných regiónoch. Podiel týchto
mimoregionálnych  k.ú.  tvoril  vyše  20%.  V rámci  okresov  mali  okresy
Poprad a Levoča 28% agrosbjektov, ktoré hospodárili mimo vlastný okres
a Kežmartok  len  10%.  Nízky  podiel  Kežmarku  bol  spôobený  aj  jeho
polohou,  nakoľko  časť  má  hranicu  s Poľskom.  V priemere  jeden
agrosubjekt  hospodáril  v 3,2  k.ú.  V rámci  okresov  bola  najväčia
rozptýlenosť  v  okrese  Poprad  4,4  k.ú.,  okres  Levoča  mal  3,1  k.ú.
a Kežmarok  2,7  k.ú.  Vo  vzťahu  k typu  agrosubjektu  najväčší  rozptyl
vykazovali  štátne  podniky,  kde  bol  počet  k.ú  až  9,6.  To  je  spôsobené
predovšetkým  špecifikáciou  týchto  subjektov,  kde  poľnohospodárska
prvovýroba nie je dominatná a pôdny fond je veľmi rozptýlený na  malých
plochách. Ostatné agrosubjekty mali  približne ronaký počet  k.ú.: PD 4,1,
s.r.o.  3.4,  a.s.  2.3.  Najmenšiu  rozptýlenosť  pôdneho  fondy  vykazovali
SHR,  čo  je  pochopiteľné,  nakoľko  sa  jedná  o subjekty  s malou  výmerou
vo  vlastnom  sídle.  Vo  vzťahu  k pôde  je  určitá  podobnosť  okresov  vo
vzťahu  k relatívnej  početnosti  k.ú.  mimo  okres.  V okresoch  Poprad
a Levoča je  podiel mimookresnej  obrábenej  pôdy cca 10%, kým v okrese
Kežmarok je to len 1,6%. 
 
Záver

Pri záverečnom hodnotení treba primenúť, že aj keď príspevok má síce dve
hlavné časti,  ktoré  na prvý pohľad na seba nenadäzujú,je nevyhnutné tieto dve
zložky vzájomne spájať. Fyzicko-geografická charakteristika územia determinuje
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„správanie“  sa  agrosubjektov  v území.  Analýza  hospodáriacich  agrosubjektov
ukázala,  že  aj  keď hlavná agrovýroba  sa odohráva v kotlinových systémoch, je
nevhnutné počítať  aj  s ostatnými územiami,  ktoré  sú  na  okraji  alebo  vo  vnútri
priaľahlých pohorí. Zvlášť je potrebné v budúcnosti prihliadať aj na možné formy
alternatívneho poľnohospodárstva v regióne, nakoľko značné potencionálne územia
sú v environmentálnom prostredí. 
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AGROSTRUCTURES OF  HORNÝ SPIŠ

Resume
On the field  of the study of  agro-structures of Slovakia,  still  the highly-

productive structures were preferred. But in Slovakia fairly high proportion of the
land  is  located  in  under-mountainous  or  mountainous  regions  or  types  of
production. They are located mainly in semi-cold or cold valleys with the medium
productive potential. These areas suffer from strong non-agricultural pressure, that
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can lead to degradation or sometimes collapse of this oldest productive activity of
mankind in the landscape. Our paper is partially focusing on this ,in order to prove
or disprove this aspect, we will characterise the regions of the north-eastern part of
Slovakia, former counties of Poprad, Kežmarok a Levoča. This area is part of the
under-mountainous  or  mountainous  productive  type  from agricultural  point  of
view. The agro-potential is influenced by specific features of the landscape, with
the relations to transport-urbanisation tendencies and to the environmental location
of four national parks, which to some extend, limit the agro-production. The most
important  agro-structures  in  the  region  are  located  to  two  valleys  -  Poprad
and Hornád  valleys,  that  can  remind us of  landscape  with strong proportion  of
arable  land. The  other  parts  of  the agricultural  landscape  is  covered  mainly by
pastures and meadows, mainly in the lower parts of mountain ranges Tatry, Nízke
Tatry, Kozie chrbty, Levočské vrchy and Spišská Magura. 
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VLIV STÁRNUTÍ POPULACE NA PROCES MODERNIZACE VENKOVA

Ilona Štěpánková

Abstract:  The objective of this article is to analyse the process of aging of rural
populations and its consequences on the example of  the Babí lom Microregion in
the  Hodonín  Region.  The  villages  underwent  many  changes  –  decrease  of
population  during  the  second  half  of  the  20th century,  the  changes  in  the  age
structure. The article reflects also the development of the amount of unoccupied
houses as an interesting consequence of the aging of rural population. 

Keywords: Babí lom Microregion, aging of population, age structure, unoccupied
house 

Úvod
Významné společenské změny, které v naší republice probíhají od počátku

devadesátých  let  přinesly  celou  řadu  nových  jevů,  ke  kterým patří  i  postupné
stárnutí  populace.  Jedná  se  o  celoevropský problém,  který  má mnoho  různých
příčin, jejichž analýza není předmětem tohoto příspěvku. Rovněž důsledky tohoto
procesu  mají  mnoho  podob.  Zvýšená  pozornost  je  věnována  rozboru  možných
dopadů  stárnutí  obyvatelstva  především na  život  ve  městech.  Stranou  zájmu v
tomto směru zůstávají venkovské oblasti, zvláště pak menší obce v nezajímavých
lokalitách. Cílem článku je  představit  výsledky dílčí  práce,  která se uvedenému
problému věnovala a umožnila formulovat i určité náměty na případná opatření. 

Problematika  stárnutí  populace  byla  zkoumána na příkladu  mikroregionu
Babí lom v okrese Hodonín.  Jako základní informační zdroje  sloužily výsledky
sčítání  lidu,  domů a bytů,  výsledky šetření  prováděných Ekonomicko – správní
fakultou  v  roce  2003  pro  potřeby  správních  orgánů  Jihomoravského  kraje  a
tiskoviny  vydávané  obcemi.  Neméně  důležitým zdrojem poznatků  bylo  terénní
šetření orientované na jednání se starosty obcí mikroregionu. 

Výběr  území  nebyl  zcela  náhodný.  Ve  výsledcích  uvedeného  krajského
průzkumu se právě v oficiálních vyjádřeních místních úřadů tohoto mikroregionu
uvádělo snižování počtu obyvatel jako jedna z klíčových bariér rozvoje obce. 

Charakteristika  území
Mikroregion Babí lom se nachází na jihovýchodní Moravě v okrajové části

Slovácka.  Vznikl  v roce 2002 a v současné době  sdružuje 10  obcí  (Bukovany,
Dražůvky,  Nechvalín,  Nenkovice,  Ostrovánky,  Sobůlky,  Stavěšice,  Strážovice,
Věteřov,  Želetice)  a  město  Kyjov při  celkové  rozloze  82,9  km2.  Podle  údajů z
posledního sčítání r. 2001  zde žilo 17251 obyvatel, z nichž  12413 (72 %) bydlelo
v Kyjově, na ostatní obce připadalo 4838 obyvatel. S cílem nepotlačit problematiku
stárnutí venkovské populace je dále pozornost věnována především vesnicím. 
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Název mikroregionu je odvozen od dominantního vrcholu Babí lom (417,2
m.n.m.)  v jeho centrální části, který je jako nejvyšší bod Kyjovské pahorkatiny
výrazným krajinným prvkem, zároveň však pro obce  mikroregionu představuje v
mnoha směrech  bariéru. Všem obcím mikroregionu jsou tak společné intenzivní
vazby na město Kyjov jako na středisko správy a dojížďky za prací a službami.
Méně   intenzivní  kontakty  lze  pak  vysledovat  mezi  obcemi  ležícími  na  dvou
opačných stranách  Babího  lomu. Mikroregion sdružuje  obce   různé  populační
velikosti. Největší jsou Kyjovu blízké Sobůlky (898 ob. k 1.3.2001) a Bukovany
(769),  nejméně obyvatel žije v Ostrovánkách (207) a Dražůvkách  (258). 

Snižování počtu obyvatel
Proces  snižování  počtu  obyvatel  na  vesnici  má  v  běžných  mírových

podmínkách pouze dva základní možné důvody. Prvním z nich je odchod mladých
lidí za prací do měst. Tento proces se objevoval s mírnými výkyvy již od počátku
minulého století a ve své závěrečné fázi byl umožněn růstem produktivity práce v
zemědělské výrobě a uvolněním nadbytečné pracovní síly. Druhým důvodem, který
je aktuální teprve v posledních letech,  je výrazné snížení porodnosti. Dlouhodobý
vývoj počtu obyvatel ve vybraných obcích je zpracován do tab. 1, ze které vyplývá,
že  výrazný úbytek  obyvatel  zaznamenaly  obce  mikroregionu  v  druhé  polovině
dvacátého  století  za  současného  populačního  nárůstu   města  Kyjova.  Problém
úbytku obyvatel méně dolehl na větší obce  v těsné blízkosti města (Bukovany,
Sobůlky). 

V  devadesátých  letech  již  dochází  ke  stabilizaci  počtu  obyvatel
v jednotlivých obcích, úbytek obyvatel se zpomaluje či úplně zastavuje. Naopak
výrazný úbytek obyvatel zaznamenává doposud rozrůstající se  město Kyjov.

Stárnutí populace
Na základě výsledků sčítání byla zkoumána věková struktura obyvatel obcí

mikroregionu za období 1970 – 2001. Největší změny nastaly u nejmladší věkové
skupiny  0-14  let,  jejíž  relativní  zastoupení  na  celkovém  počtu  obyvatel  se  v
uvedeném období snižovalo. Zatímco ještě v roce 1970 žádná obec nevykazovala
hodnotu nižší než dvacet procent obyvatel v předproduktivním věku, při posledním
sčítání v r. 2001 se již  hodnota pouze za obec Dražůvky (20,1%) vyšplhala nad
tuto  hranici.  Výrazně  nízké  zastoupení  této  věkové  kategorie  bylo  zjištěno  v
nejmeší obci mikroregionu v Ostrovánkách a to 12,1%. Dále platí, že mezi obcemi
se  za  uvedené  období  prohloubily  rozdíly  v  relativním zastoupení  této  věkové
kategorie. Výrazný pokles pak zaznamenalo město Kyjov (v roce 1970 24% , v
roce 2001 už jen 14,5%).    

tab.č. 1 Vývoj počtu obyvatel obcí mikroregionu Babí lom 
1850 1930 1961 1991 2001

Bukovany 622 784 893 776 769
Dražůvky 355 437 373 265 258
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1850 1930 1961 1991 2001
Nechvalín 472 606 476 313 324
Nenkovice 673 798 712 447 448
Ostrovánky 213 324 315 225 207
Sobůlky 686 966 1072 893 898
Stavěšice 602 729 632 364 361
Strážovice 708 713 605 545 546
Věteřov 622 760 748 517 518
Želetice 600 678 579 539 509
Kyjov 4044 7299 9081 12920 12413

Procentuální zastoupení obyvatel v produktivním věku (u mužů 15  - 59 let,
u žen 15 - 54 let) se ve všech obcích i ve městě Kyjově za stejné období s mírnými
výkyvy  zvyšovalo.  Na  počátku  sledovaného  období  svou  hodnotou  56,6  %
obyvatel v produktivním věku vyčnívalo nad ostatní okolní obce město Kyjov. Při
posledním sčítání 2001 už řada obcí mikroregionu dosáhla hodnoty vyšší než 60%
a rozdíly mezi Kyjovem a okolními obcemi se snížily. 

Nejmenší  změny se  v  obcích  projevily v  početním zastoupení  občanů v
postproduktivním věku (muži  nad 60  a  ženy nad 55  let).  V mnohých vesnicích
došlo  v  devadesátých  letech  dokonce  ke  snížení  relativního  počtu  nejstarších
občanů, zatímco k trvalému nárůstu jejich počtu docházelo v Kyjově. Z řady čísel
vybočují  hodnoty pro  obec  Stavěšice,  kde v roce 1991 žilo  37,6  % obyvatel  v
postproduktivním věku a pouze  14,6 % tvořily děti. Pro většinu obcí mikroregionu
platí, že podíl nejstarších obyvatel je výrazně vyšší (v roce 2001 Stavěšice-30,2%;
Ostrovánky-27,5%; či Věteřov-26,3%) než činí průměr za okres Hodonín (21,0%).

Pozvolné stárnutí obyvatel má charakter plíživého procesu, jehož nepříznivé
důsledky se projeví až po mnoha letech. Hodonínsko je již několik let postiženo
nadprůměrnou  nezaměstnaností,  vlivy  stárnutí  populace  nejsou  tedy  ještě
znepokojující. Viditelné důsledky daného procesu lze evidovat spíše v pozvolném
zaostávání  služeb  a  občanské  vybavenosti.  Zvláště  markantní  zhoršení  bylo
zaznamenáno  v  kvalitě  obchodní  sítě,   prakticky  ve  veškerých  službách  a  v
kulturním životě. Vesnický slovácký region měl dobré tradice ve výchově mladých
muzikantů, prakticky každá obec měla vlastní kapelu. V současné době již některé
dobré tradice doznívají. Situace není o mnoho lepší ani v oblasti sportovního vyžití.

Důsledkem dlouhodobého snižování počtu obyvatel jsou postupné změny ve
struktuře domovního fondu vesnic. Pozorovatelný je nárůst podílu neobydlených
domů na  počtu  domů celkem (v  r.  2001  v  deseti  vybraných obcích  evidováno
celkem 351 neobydlených domů). Tento vývojový trend bude v příštích letech s
největší pravděpodobností pokračovat. V rámci terénního šetření bylo zjištěno, že v
každé vesnici je mnoho domů obývaných pouze jedním důchodcem, tento počet
přibližně odpovídá počtu domů již neobývaných, na počátku roku 2004 se jednalo
o 256 domů. 
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tab.č. 2. Vývoj podílu neobydlených domů na celkovém počtu domů v %
1970 1980 1991 2001

Bukovany 4,7 5,2 10,2 12,7
Dražůvky 3,6 13,9 22,2 27,2
Nechvalín 3,8 10,4 19,8 22,9
Nenkovice 6,7 15,7 25,1 22,2
Ostrovánky 5,7 3,6 15,5 17,2
Sobůlky 11,6 11,7 18,3 15,4
Stavěšice 11,6 11,7 21,4 28,0
Strážovice 4,5 9,3 14,0 15,5
Věteřov 5,6 11,9 20,2 19,1
Želetice 2,8 13,6 18,9 22,7

Pozn.: Neobydlený dům je dům určený k bydlení, ve kterém nebyla sečtena žádná
osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. Mezi neobydlené domy patří domy
obydlené  přechodně,  rekreační  objekty,domy  přestavované  a  nezpůsobilé  k
bydlení. 

Nárůst  počtu  neobydlených  domů,  tak  jak  je  specifikován  v  tab.  2,   je
zastupiteli  obcí  vnímán jako jev nepříznivý a dlouhodobě  nežádoucí.  Konkrétní
důsledky jsou  v některých obcích překrývány  vyšším počtem chalupářů, jejichž
rekreační objekty jsou pro potřeby statistiky evidovány také jako domy neobydlené.
Vyšší  zájem o  využití  volných  domů  k rekreačním účelům směřuje  do  oblasti
Bílých  Karpat  či  podhůří  Chřibů.  Mikroregion  Babí  Lom  má  nižší  rekreační
potenciál, zájem o využití volných domů jako rekreačních chalup je dosud nižší.
Obecně platí, že v obcích mikroregionu je podíl neobydlených domů vyšší než činí
průměr za okres Hodonín (13,0%) i Jihomoravský kraj (13,6%). Z ostatních domů
neobsazených chalupáři, je přibližně polovina ve velmi špatném technickém stavu a
nenabízí žádnou možnost příštího rozvoje. Část neobydlených domů je blokována
majiteli jako rezerva pro dospívající děti. Časté jsou i důvody spekulativní, majitelé
kalkulují s výrazným nárůstem cen pozemků.

Starostové obcí většinou mají zájem zamezit  odchodu mladých a nalákat
nové rodiny k trvalému usídlení. Za výše uvedené situace se starostové snaží jít
spolehlivější cestou, která spočívá v získání dosud nezastavěných pozemků a jejich
nabídnutí  mladým rodinám pro  stavbu rodinných domků. Současně však vedení
radnic  spoléhá  na  přijetí  legislativních  opatření,  která  by  zásadním  způsobem
posílila jejich pozici při rozhodování v dané věci. 

Rozvojové programy jsou již většinou zapracovány do územních plánů obcí,
které  v  některých  případech  předpokládají  skutečně  odvážná  řešení.  Obec
Strážovice,  která  má v  současnosti  546  obyvatel  si  troufá  nabídnout  atraktivní
pozemky pro padesát rodinných domů. 

Zájem obcí přilákat k trvalému usídlení  mladé rodiny má většinou jeden
velký nedostatek. Žádná z obcí  není schopna mladým lidem nabídnout pracovní
místa.  Právě tato okolnost brání většímu zájmu mladých lidí  usadit  se v obcích
regionu. 
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Závěr
Z uvedené stručné analýzy problémů a důsledků stárnutí vesnické populace

vyplývají určité závěry. Ve venkovském regionu se již řadu let uvolňuje prostor,
který může být výhodně využit. Prvním z možných způsobů je aktivizace mladých
rodin k přesídlení z města na venkov. Nabízí se však i možnost trvalého usídlení
důchodců z měst. Tato věková kategorie je většinou již odepisována a není s ní v
žádných rozvojových programech uvažováno. Městší důchodci jako noví občané
obcí  by  mohli  přinést  v jednotlivých  případech   i  majetek,  častěji  však  nové
impulsy pro život  obce.  Lze  předpokládat,  že  by se  jednalo  většinou o občany
nastupující  do  starobního  důchodu,  kteří  většinou  ještě  mají  zájem  být  obecně
užiteční  a  zapojit  se  do  společenského života v obci.  Život na vesnici  by nově
usídleným důchodcům přinesl nejen podstatně nižší náklady na bydlení, ale také
pobyt  ve  skutečně  zdravém životním prostředí.   Zaostalost  obcí  sdružených  v
mikroregionu Babí lom, která se vyznačuje absolutním nedostatkem průmyslu, by
se z tohoto pohledu stala výraznou předností.    
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THE IMPACT OF AGING ON THE PROCESS OF MODERNIZATION OF
RURAL REGIONS

Resume
This article reflects the process of aging of  the  population. The impacts of

this process are described on the example of the Babí lom Microregion in south
Moravia. This rural region can be considered as a marginal region,  in the long term
the number of inhabitants of its villages was decreasing. During the last thirty years
the  age  structure  changed  –  the  share  of  inhabitants  aged  14  and  less  was
decreasing. This process had many direct impacts on life in this region. The quality
of service sector and bussines  in the region has deteriorated, the author presented
also  the changes in the structure of housing stock. The share of uninhabited houses
has decreased since 1970 from 5,2% to 19,5% in 2001. The conclusion is oriented
towards bringing possible solutions.
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TRANSFORMÁCIA DYNAMIKY OBYVATEĽSTVA MIEST SLOVENSKA
V ROKOCH 1991-2000

Angelika Švecová

Abstract: The  aim of  this  paper  is  to  analyse some changes in  the growth of
population in the Slovakia towns according the size cathegory  of population during
the years  1991-1995 and 1996-2000.

Key words: increase-decrease of population, size cathegory of towns

Úvod
Transformačný proces priniesol výrazné zmeny v politickej, hospodárskej a

sociálnej sfére na čo obyvateľstvo reagovalo zmenou demografického správania sa.
Cieľom príspevku  je  poukázať  na  zmeny v  dynamiky obyvateľstva  Slovenska
podľa veľkostných kategórií miest v rokoch 1991-2000.

V príspevku  za  mestské  sídla  je  považovaných  138  sídiel,  ktoré
v súčasnosti  majú  štatút  mesta  a 11  sídiel  (Plešivec,  Topoľčianky,
Slovenská  Lupča,  Kokava  nad  Rimavicou,  Trenčianska  Teplá,  Valasská,
Podbrezová,  Sučany,  Bernolákovo,  Turany,  Beluša),  ktoré  mali  štatút
mesta  pridelený  Federálnym štatistickým úradom ČSSR v roku  1980  ale
neskôr  im zanikol.  Avšak  tieto  sídla  vzhľadom na  ich  funkčnú štruktúru
a postavenie  v regionálnej  štruktúre  môžeme  považovať  viac  za  mestské
sídla  ako  vidiecke.  Takto  sme  získali  množinu  149  miest  Slovenska,
v ktorých  v roku  2000  žilo  57,9%  obyvateľstva  Slovenska.  Vybrané
demografické charakteristiky  - prirodzený, migračný a celkový prírastok-
úbytok  obyvateľov  sme  sledovali  v rokoch  1991-2000.   Sledované
obdobie je rozdelené na dve päťročné obdobia.

Pohyb obyvateľstva v mestách Slovenska
Po  zmene  politických  pomerov  po  roku  1989  dochádza  na

Slovensku  k výrazným  zmenám  v demografickom  sa  správaní
obyvateľstva,  hlavne  mladej  generácie,  ktorá   má  značný  podiel  ako  na
prirodzenom, tak aj  migračnom prírastku-úbytku obyvateľov jednotlivých
miest.  Ekonomický tlak núti mladých ľudí dôkladnejšie zvažovať dôležité
životné rozhodnutia.  Mladí ľudia čoraz viac dávajú prednosť profesnému
uplatneniu  pred  manželstvom.  Zvyšuje  sa  vek  snúbencov  pri  vstupe  do
manželstva.  Mení  sa  názor  na  počet  detí  v rodine.  Uprednostňujú   sa
jednodetné  rodiny,  čo  je  spôsobené  oslabením  sociálnych  istôt  rodín
s deťmi,  rastom  nezamestnanosti,  zvyšovaním  sa  počtu  rozvodov.
Dôsledkom  týchto  vplyvov  dochádza  počas  sledovaného  obdobia  k
poklesu  priemernej  natality  obyvateľstva  miest  z 12,9‰  na  10,0‰.
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Najvýraznejší pokles dosiahlo obyvateľstvo najmenších miest a  miest  od
50 do 100 tis. obyvateľov. Najnižší pokles natality zaznamenali obyvatelia
najväčšieho mesta Slovenska Bratislavy o 2,3‰,  ktoré  však počas celého
sledovaného obdobia dosahovalo podpriemerné hodnoty.

Priemerná  hodnota  mortality  obyvateľov  sa  takmer  nezmenila  (cca
8,5‰).  Najvyššie  priemerné  hodnoty  mortality  10,9‰  dosahovalo
obyvateľstvo  najmenších  miest.  Najnižšie  hodnoty  mortality  dosiahlo
obyvateľstvo  stredne  veľkých  miest  od  50  do  100  tis.  obyvateľov   a to
počas celého sledovaného obdobia.

Vonkajším  prejavom  reprodukcie  obyvateľstva  je  prirodzený  prírastok-
úbytok obyvateľstva.  Mestá Slovenska  môže rozdeliť na mestá s  prirodzeným
prírastkom  a mestá  s prirodzeným  úbytkom  obyvateľstva.  Prirodzený  prírastok
obyvateľstva miest  sa  v sledovanom období znížil  zo 4,4‰ na 1,5‰  (tab.č.1).
V rokoch  1991-1995  až  130  miest  dosiahlo  prirodzený  prírastok  obyvateľov
(tab.č.2).   16  z nich,  ktoré  patrili  k malým a stredne  veľkým mestám s počtom
obyvateľov do 50 tis., zaznamenalo hodnoty prirodzeného prírastku obyvateľstva
vyššie ako 10‰. 50 miest dosiahlo prirodzený prírastok obyvateľstva od 5 do 10‰
a obyvateľstvo 64 miest zaznamenalo prirodzený prírastok do 5‰. Tieto mestá boli
pomerne rovnomerne zastúpené vo všetkých veľkostných kategóriách. Prirodzený
úbytok obyvateľstva dosiahlo 19 malých miest s počtom obyvateľov do 10 tisíc.

Tab.č.1 Pohyb obyvateľov miest Slovenska v rokoch 1991-2000

Veľkostná kategória 
miest

podľa počtu obyv. 

počet 
miest

1991-2000 1996-2000
prirodzen

ý
migračn

ý
celkov

ý
prirodzen

ý
migračn

ý celkový

pohyb (v ‰) pohyb (v ‰)
0 - 5 tisíc 32 3,4 1,4 4,9 0,7 2,3 3,0
5 – 10 tisíc 45 4,3 2,2 6,4 1,7 -0,7 1,0
10 - 20 tisíc 30 5,3 1,1 6,4 1,9 -0,9 1,1
20 - 50 tisíc 31 5,9 2,7 8,5 2,6 -1,7 0,9
50 - 100 tisíc 9 5,6 1,0 6,6 2,2 -2,4 -0,1
100 - 250 tisíc 1 5,2 -0,1 5,2 2,8 -1,8 1,0
250 - 500 tisíc 1 1,2 3,4 4,6 -1,4 -0,7 -2,1
Mestá spolu 149 4,4 1,7 6,1 1,5 -0,8 0,7

Zdroj: SŠÚ  1991-1993, ŠÚ SR 1994-2001

V rokoch 1996-2000 sa počet miest s prirodzeným prírastkom znížil  takmer
o 1/3 na 86. V tomto období už len jedno mesto zaznamenalo prirodzený prírastok
väčší ako 10‰. Počet miest s prirodzeným prírastkom obyvateľstva od 5 do 10‰
sa znížil o polovicu na 25. Vo všetkých veľkostných kategóriách miest sa nepatrne
zvýšil počet miest s prirodzeným prírastkom obyvateľstva do 5‰  až na najmenšie
mestá, kde ich počet sa znížil o 1/3, spolu ich bolo 79. Počet miest s prirodzeným
úbytkom obyvateľstva sa v tomto sledovanom období  viac než zdvojnásobil   na
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celkový  počet  43.  Najvyšší  prírastok  miest  bol  zaznamenaný  v najmenšej
veľkostnej kategórii miest.  

Najvyššie  hodnoty  prirodzeného  prírastku  počas  celého  sledovaného
obdobia dosiahlo obyvateľstvo v mestách nad 20 tis. obyvateľov, pričom najnižší
prirodzený  prírastok  zaznamenalo  obyvateľstvo  najmenších  miest  do  5  tis.
obyvateľov a najväčšie mesto - Bratislava, ktoré  v rokoch 1996-2000 zaznamenalo
dokonca prirodzený úbytok obyvateľov.  

Tab. č. 2 Prirodzený pohyb obyvateľstva miest Slovenska v rokoch 1991-2000

veľkostná kategória 
miest

podľa počtu obyv.

počet miest v rokoch 1991-1995(I.) a 1996-2000 (II.)
 s prirodzeným pohybom obyvateľstva

Viac ako
-5‰

od -5 do
0‰

od 0 do
5‰

od5 do
10‰

od 10 do
15‰

15‰ a
viac

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
0 - 5 tisíc 1 8 16 16 10 3 5 5
5 – 10 tisíc 1 2 9 14 15 18 15 10 3 1 2
10 - 20 tisíc 1 6 15 19 11 5 2 1
20 - 50 tisíc 3 12 23 16 5 3
50 - 100 tisíc 5 8 4 1
100 - 250 tisíc 1 1
250 - 500 tisíc 1 1
Mestá spolu 1 3 18 40 64 79 50 26 13 1 3

Zdroj: SŠÚ  1991-1993, ŠÚ SR 1994-2001

Vývoj  migračného  pohybu  malých miest  úzko  súvisí  s vývojovými
tendenciami  celého  sídelného  systému  Slovenska  a tiež  aj  s novými
štruktúrno-výrobnými  trendami  v lokalizácii  výrobných  a nevýrobných
aktivít.  Migrácia  obyvateľstva  v celom povojnovom období  sa  v územnej
charakteristike prejavovala   jednosmernou orientáciou z vidieka do miest
a hlavne  do  veľkých  miest,  ktoré  predstavovali  výrazné  imigračné  jadrá
vďaka  vysokej  koncentrácii  pracovných  príležitostí  a rozsiahlej  bytovej
výstavbe.  Po  roku 1989 sa  mení rozsah  aj  orientácia  migrácií.  Dochádza
ku kvantitatívnej stagnácii rozvoja miest čo sa odráža v zníženej intenzite
migračného  pohybu  obyvateľov.  Zmena  ekonomických  podmienok  vedie
k znižovaniu  bytovej  výstavby,  pomaly  sa  formuje  trh  s bytmi.  Vysoké
ceny  nehnuteľností  hlavne  vo  veľkých  mestách  spôsobujú  emigráciu
obyvateľstva do prímestských sídiel v únosnej dochádzkovej vzdialenosti.
Obyvateľstvo  smeruje  z miest  do  ich  zázemia,  čo  indikuje  začínajúce  sa
procesy suburbanizácie. Tento proces evidentný hlavne v oblasti hlavného
mesta  Bratislavy,  kde  Bratislava  v rokoch  1996-2000  vykazuje  migračný
úbytok obyvateľstva  a všetky ostatné mestá  Bratislavského kraja  dosiahli
v tomto období migračný prírastok obyvateľov.
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Tab. č. 3 Migračný pohyb obyvateľstva miest Slovenska v rokoch 1991-2000

veľkostná kategória 
miest

podľa počtu obyv.

počet miest v rokoch 1991-1995(I.) a 1996-2000 (II.)
s migračným pohybom obyvateľstva

viac ako
-10‰

od -10 do
0‰

od 0 do
10‰

od 10 do
20‰ nad 20‰

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
0 - 5 tisíc 1 1 15 7 14 22 2 2
5 – 10 tisíc 15 29 27 15 3 1
10 - 20 tisíc 13 19 16 11 1
20 - 50 tisíc 7 24 23 7 1
50 - 100 tisíc 2 9 7
100 - 250 tisíc 1 1
250 - 500 tisíc 1 1
Mestá spolu 1 1 53 90 88 55 5 3 2

Zdroj: SŠÚ  1991-1993, ŠÚ SR 1994-2001

Z  hľadiska  vývoja  priemerných  ročných  hodnôt  migračného
prírastku-úbytku  môžeme  konštatovať,  že  nové  socioekonomické
podmienky pôsobia v smere priestorovej stabilizácie. 

V rokoch  1991-95  hodnoty  migračného  prírastku  nad  10‰  získalo
obyvateľstvo 7 miest vo veľkostných kategóriách do 50 tis. obyvateľov (tab.č.3).
88 miest dosahovalo hodnoty migračného prírastku obyvateľstva v rozmedzí od 0
do 10‰. A 54  miest  Slovenska dosiahlo migračný úbytok obyvateľstva.  Tieto
mestá sa nachádzali vo všetkých veľkostných kategóriách.

V rokoch 1996-2000 si vyššie hodnoty migračného prírastku zachovali len
tri  malé  mestečká  s počtom  obyvateľov  do  10  tis.  Počet  miest  s migračným
prírastkom do 10‰ sa  znížil  na 55.  K zníženiu došlo  vo všetkých veľkostných
kategóriách  okrem  najmenších  miest,  kde  naopak  sa  počet  miest  takmer
zdvojnásobil. Migračný úbytok obyvateľstva zaznamenalo až 91 miest, pričom ich
počet  sa  zvýšil  vo  všetkých  veľkostných  kategóriách  okrem  miest  do  5  tis.
obyvateľov,  kde  ich  počet  poklesol  na  polovicu,  čo  naznačuje  zmeny v smere
migračných pohybov. Veľké mestá postupne strácajú obyvateľstvo emigráciou do
menších miest a vidieckych sídiel.  Podľa veľkostných kategórií miest Slovenska,
sledujeme v značné rozdiely v migračnom pohybe obyvateľstva. V rokoch 1991-
1995 mestá Slovenska vo všetkých veľkostných kategóriách dosiahli  v priemere
migračný prírastok  obyvateľstva  okrem mesta  Košice,  ktoré  už  v tomto  období
zaznamenalo  migračný úbytok obyvateľov  (tab.č.1).  Najvyššiu priemernú ročnú
hodnotu  migračného  prírastku  zaznamenali  mestá  od  20  do  50  tis.  obyvateľov
(2,7‰) a najnižšiu mestá od 50 do 100 tis. obyvateľov (1,0‰).  V rokoch 1996-
2000  už  len  malé  mestečká do  5 tis.  obyvateľov  zaznamenali  priemerný ročný
prírastok,  ktorý  sa  oproti  predchádzajúcemu  obdobiu  zvýšil  z 1,4‰  na  2,3‰.
Ostatné mestá zaznamenali v priemere  migračný úbytok obyvateľov. 
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Výsledkom súčasného  pôsobenia  prirodzeného  a migračného  pohybu   je
celkový prírastok alebo úbytok obyvateľov. V rokoch 1991-1995 aj napriek veľmi
nízkemu  prirodzenému  prírastku  a neustále  narastajúcim  hodnotám  migračného
úbytku obyvateľov môžeme povedať, že väčšina miest Slovenska si v tomto období
ešte  stále  zachovala  celkový prírastok  obyvateľov  (tab.č.4).  Dokonca   9  miest
s počtom obyvateľov do 20 tis. dosiahlo hodnoty celkového prírastku obyvateľov
vyššie  ako  20‰  a  30  miest  od  10  do  20‰.  Celkový  úbytok  obyvateľstva
zaznamenalo 25 prevažne malých miest,  z čoho polovica  mala menej  než 5 tis.
obyvateľov.

Tab. č. 4 Celkový pohyb obyvateľstva miest Slovenska v rokoch 1991-2000

veľkostná kategória 
miest

podľa počtu obyv.

počet miest v rokoch 1991-1995(I.) a 1996-2000 (II.)
s celkovým pohybom obyvateľstva

viac ako
-10‰

Od -10 do
0‰ od 0 do 10‰ od 10 do

20‰ nad 20‰

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
0 - 5 tisíc 1 11 9 14 20 3 3 3
5 – 10 tisíc 1 5 21 29 23 6 1 4
10 - 20 tisíc 5 13 17 17 6 2
20 - 50 tisíc 2 12 15 19 14
50 - 100 tisíc 3 8 6 1
100 - 250 tisíc 1 1
250 - 500 tisíc 1 1
Mestá spolu 2 0 23 59 85 86 30 4 9

Zdroj: SŠÚ  1991-1993, ŠÚ SR 1994-2001

V nasledujúcom sledovanom období 1996-2000 si  výraznejší celkový rast
nad 10‰ zachovali len 4 malé mestá Slovenska, zatiaľ čo počet miest s celkovým
úbytkom obyvateľstva  sa  viac  než  zdvojnásobil  a to  vo  všetkých  veľkostných
kategóriách okrem najmenších miest, kde ich počet mierne poklesol.

Rast miest Slovenska sa počas sledovaného obdobia výrazne znížil zo 6,1‰
na 0,7‰ (tab.č.1). Najvýraznejšie sa znížil u miest s počtom obyvateľov od 20 do
50 tis. z 8,6‰ na 0,9‰. Najnižší pokles celkového prírastku zaznamenali mestá do
5 tis. obyvateľov, ktoré v rokoch 1996-2000 dosiahli najvyššie hodnoty celkového
prírastku obyvateľov. Zatiaľ čo v rokoch 1991-1995 dosiahli v priemeroch všetky
mestá  Slovenska  v jednotlivých  kategóriách  celkové  prírastky  obyvateľov,
v rokoch 1996-2000  mestá  s počtom obyvateľov  od  50  do  100  tis.  a Bratislava
zaznamenali celkový úbytok obyvateľstva.

Záver
Populačný vývoj miest SR sa značne  spomalil a vo väčšine miest dochádza

k  celkovému úbytku  obyvateľstva   miest  vo  všetkých  veľkostných  kategóriách.
K najmenšiemu poklesu dynamiky obyvateľstva prišlo u najmenších miest do 5 tis.
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obyvateľov.  Hoci  tieto  mestá  dosiahli  najnižšie  hodnoty prirodzeného prírastku
obyvateľov  počas  celého  sledovaného  obdobia,  miera   migračného  prírastku
obyvateľstva týchto miest sa v rokoch 1996-2000 mierne zvýšila, zatiaľ čo  mestá
vo vyšších veľkostných kategóriách zaznamenali v priemere migračné straty. To
naznačuje zmenu v smerovaní migračných prúdov. Zatiaľ čo do roku 1989 bol smer
migrácie  obyvateľstva  výrazne  orientovaný z vidieka  do  mesta,  v súčasnosti  sa
obyvateľstvo sťahuje z miest na vidiek alebo menších mestečiek, ktoré im ponúkajú
kvalitnejšie, kľudnejšie a hlavne lacnejšie bývanie.
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TRANSFORMATION OF POPULATION GROWTH IN THE SLOVAK
TOWNS DURING THE YEARS 1991-2001

Resume
One part of the transformation process are changes in political, economic

and social sphere as well as behaviour of population. The population growth was
reduced. The number of population in the most of the Slovak towns decrease in the
all of size cathegories. Although the smallest town  of Slovakia have the lowest
natural increase of population the increase by migration grow up. The towns with
the population from 50 to 100 thous. inhabitants decrease by migration. It evokes
some changes in migration flows of population in the towns of Slovakia. Till 1989
the long-term migration was orientated from countryside to towns. At present the
population is moving  from largest to the smallest towns and villages.

tab.1 Population growth in the Slovak towns during the years 1991-2000
tab.2 Natural increase-decrease of population in the Slovak towns during the years
1991-2000
tab.3 Increase-decrease by migration of population in the Slovak towns during the
years 1991-2000
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tab.4 Increase-decrease of population in the Slovak towns during the years 1991-
2000

Príspevok  riešený  v rámci  grantu  č.1/0032/03  VEGA  -  Geografické
regióny  a regionálny  rozvoj  v kontexte  poznávania  a transformácie
spoločnosti

RNDr. Angelika Švecová
Katedra regionálnej  geografie, ochrany a plánovania krajiny
Prírodovedecká fakulta Bratislava
e-mail: asvecova@fns.uniba.sk

späť na obsah

385



VÝVOJ KRIMINALITY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PO ROKU 1989

Ján Veselovský

Abstract:  In the last decades criminality  becomes   the most risky mass social –
juridical  phenomenon,  which  begins  practicably  and  immediately  endanger
democratic principles of many world regions, including Slovakia.The paper deals
with problems of the criminality and its development in the Slovak Republic.

Key words: criminality, social geography

Úvod
Kriminalita ako hromadný sociálno-právny fenomén sa stala v posledných

desaťročiach  jedným  z najrizikovejších  faktorov,  ktorý  začína  bezprostredne
ohrozovať demokratické zásady mnohých krajín sveta a pri jej prebujnelom vývoji
nemožno  vylúčiť  ani  ohrozenie  samotnej  ľudskej  civilizácie.  Vážne  obavy  z
budúceho vývoja kriminality nevyvoláva ani tak jej kvantitatívny nárast, ako skôr
pokračujúce zhoršovanie jej ukazovateľov kvalitatívnych. 

Cieľom  príspevku  je  poukázať  na  kvantitatívne  a kvalitatívne  zmeny
v kriminalite   po  roku  1989,  ktorý  znamenal  začiatok  mnohých  politicko-
ekonomických  zmien  na  Slovensku.  Tieto  zmeny  sú  doprevádzané  mnohými
negatívnymi javmi, z ktorých kriminalita je vo všeobecnosti považovaná za jeden
z najzávažnejších problémov.

Definícia kriminality
Kriminalita  je  spoločenský  jav,  pod  ktorým  rozumieme  súhrn  trestnej

činnosti v určitej oblasti za určité obdobie (Klimeš, 1987).
Michálek  (1998a)  definuje  kriminalitu  ako  výskyt  trestného  správania,

pričom trestné správanie je striktne vymedzené zákonom .
Kriminalitu považujeme za druh odchylného správania, ktoré je neprípustné

a sankcionované trestným právom. Etymologicky pochádza z latinského crimen, čo
znamená: obvinenie, obžaloba, chyba, príčina, vina.

Z daných významov sú odvodené dva dôležité  aspekty, ktoré  sa  v poňatí
kriminality reprodukujú:
- ide  o normu  prestupujúce  správanie,  ktoré  ne  neprípustné,  najmä

z hľadiska etických noriem,
- trestuhodnosť, sankcionovanie takéhoto správania.

Kriminalita pre svoju závažnosť je predmetom skúmania viacerých disciplín
:napr. právo, sociológia, geografia 
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Kriminalita podľa právnych disciplín  je výskyt trestného správania alebo
správania  kriminálneho,  vyjadrené  súhrnom  trestných  činov,  spáchaných
v spoločnosti za určité obdobie (pojem je vymedzený platným trestným právom...).

Ide  o kriminologické vymedzenie, ktorého prednosťou je presnosť,
jednoznačnosť  obsahu  a rozsahu  kriminality.  Kriminalita  je  forma  takého
správania, ktoré je takto definované skutkovými podstatami jednotlivých trestných
činov. Toto definovanie je objektivizované, bez subjektívnej problematizácie jeho
hraníc v danom okamihu. 

Sociologické  chápanie kriminality je širšie. Z hľadiska sociológie, ktorú vo
vzťahu  ku  kriminalite  zaujíma  jej  sociálna  podmienenosť  a sociálne  dôsledky
kriminálneho správania, môže trestno-právna definícia pôsobiť ako umelé vyňatie
z komplexu prirodzených sociálnych procesov a väzieb(Ondrejkovič a kol. , 2001).

Sociologicky  prijateľnejším  je  pojem  delikvencie,  ktorým  sa  všeobecne
označuje „činnosť porušujúca zákonnú alebo inú normu správania a spôsobujúca
spoločnosti alebo jednotlivcovi ujmu“. Ide teda o pojem širší ako trestno-právna
klasifikácia  kriminality,  ale  pritom pojem veľmi blízky.  V takomto  kontexte  sa
používa  najmä  v zahraničí.  V našom odbornom kontexte  sa  pojem delikvencie
používa  skôr  na  označenie  predmetne  trestnej  činnosti  (kriminálnej),  ale
realizovanej subjektom so zníženou trestno-právnou zodpovednosťou, t.j.  trestnej
činnosti mládeže. 

V geografii sa  kriminalitou  zaoberá  najmä  demografia,  kde  je
charakteristické  uplatnenie  priestorového  aspektu  štúdia,  a to  ako  v regionálnej
mierke,  tak  i v mierke  vnútorných  urbánnych  štruktúr.  Charakteristický  je  aj
vývojový  a kauzálny  prístup  štúdia  s cieľom  poznania  hlavných  príčinných
súvislostí s vybranými geografickými javmi.     

Delenie kriminality
Kriminalitu delíme na  :

- všeobecnú , ktorá zahŕňa 
                       a)majetkovú (vlámania, podvody ,krádeže a pod.)

                           b)násilnú (lúpeže, únosy, vraždy a pod.)
                           c)mravnostnú (kupliarstvo, znásilnenia a pod.)
                           d)ostatnú všeobecnú (priekupníctvo, výtržníctvo                 
                           a pod.)
   -     hospodársku, ktorá zahŕňa (falšovanie, spreneveru a pod.)
   -     ostatnú, ktorá zahŕňa  (dopravné nehody, ublíženie z nedbalosti    
                           a pod.),(Michálek, 1998b).
Na základe tohoto členenia budeme kriminalitu bližšie analyzovať.
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Vývoj kriminality po roku 1989
Od  roku 1989 zaznamenala kriminalita až do roku 1993 rastúcu tendenciu u

takmer  všetkých  druhov  trestnej  činnosti.  Kriminalita  sa  zvýšila  zo  46  389
trestných činov za  rok  na  146  125  trestných činov v roku 1993  kedy dosiahla
najvyššiu hodnotu, ktorá predstavovala viac než trojnásobný nárast. Pokles po roku
1993  sa  ustálil  na  približne  90  000  trestných  činov  ročne  (graf  č.1).  Úbytok
kriminality  v nasledujúcich  rokoch  je  však  výrazne  determinovaný  zmenenou
štatistikou, ktorá od 1. 10. 1994 nezahŕňa priestupky t.j. škody do 5 000 Sk.

Graf č.1 Vývoj kriminality v Slovenskej republike
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Situácia v jednotlivých zložkách všeobecnej kriminalite mala nasledovný priebeh:
Najvýraznejší bol nárast majetkovej kriminality a síce z 16 769 v roku 1989 na 115

049 trestných činov v roku 1993 ako najvyššej hodnoty, ktorá predstavovala
takmer sedemnásobný nárast. 

Nárast majetkovej kriminality je podmienený zlou ekonomickou situáciou
obyvateľstva a vysokou nezamestnanosťou. Majetkové trestné činy, tvoria
takmer 70 % všetkých trestných činov (krádeže vlámaním, prosté krádeže,
osobitne do bytov, krádeže motorových vozidiel, krádeže vzácnych
umeleckých predmetov, drahých kovov, elektroniky atď.).

Násilná kriminalita, patrí k spoločensky najnebezpečnejšej trestnej činnosti a
súčasne aj k jedinej, ktorej stav má trvalo mierne narastajúcu tendenciu. Jej stav
bol v roku 2001 viac ako dvojnásobný (2,31) v porovnaní s rokom 1989 (trvalý
nárast z 6 260 násilných trestných činov v roku 1989 na 14 450 v roku 2001).
Násilná kriminalita tvorí zhruba 12% z celkovej kriminality (lúpežné
prepadnutia, vraždy, úmyselné ublíženia na zdraví a ďalšie).Nárast násilnej
kriminality súvisí z celkovým nárastom kriminality a jej brutálnych foriem.
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Stav mravnostnej kriminality je najnižší, počet mravnostných trestných činov
dlhodobo nedosahuje ani jedno percento (0,8%) celkového počtu trestných
činov. Neobyčajne závažné však sú jeho prípadné morálne následky. Trend
v mravnostnej kriminalite je odrazom dvoch faktorov, a to nárastom
kupliarstva spôsobené otvorením hraníc a poklesom znásilnení ovplyvnené
sprevádzkovaním erotických salónov. 

Najpremenlivejší stav vykazuje hospodárska kriminalita. Od roku 1989 až po
dnešok sa pohybuje v rozmedzí od 3 881 hospodárskych trestných činov (v
roku 1991) až po 8 930 (v roku 1993). Osobitné postavenie hospodárskej
kriminality v Slovenskej republike však nespočíva prioritne v jej stave (tvorí 6
% celkového stavu kriminality), ale v spôsobených materiálnych škodách,
ktoré predstavujú takmer tri štvrtiny všetkých materiálnych škôd spôsobených
kriminalitou (v roku 2000 - 76,28%, v roku 2001 - 73,47% z celkového počtu
škôd ). Vzostupný trend hospodárskej kriminality súvisí so zmenou
vlastníctva štátu na súkromné osoby.

Najvhodnejším znakom,  charakterizujúcim kriminalitu  najhodnotnejšie  je
jej štruktúra. Jej zloženie zaznamenalo v poslednom desaťročí zmeny, ktoré široká
verejnosť hodnotí ako znepokojivé a ktoré občania vnímajú ako akútne ohrozenie
svojich  životov,  zdravia,  majetku,  osobnej  slobody  a  ďalších  materiálnych  a
duchovných hodnôt. Najvýraznejšie zmeny sa zaznamenali v zastúpení tradičných a
nových  kategórií  a foriem  kriminality  v  celkovej  kriminalite.  Dramaticky  sa
zväčšilo zastúpenie trestných činov najvyššej spoločenskej nebezpečnosti (vraždy,
najmä vraždy na objednávku, lúpeže,  nástražné  výbušniny, výpalníctvo,  obchod
s ľuďmi, zbraňami, výroba a pašovanie drog, podvody spojené s privatizáciou a
ďalšie). Ich  nárast sa síce zastavil, no na týchto vysokých hodnotách. 

Organizovanú  formu  postupne  nadobúdajú  všetky  tradičné  formy
kriminality  (majetková,  násilná,  hospodárska  a  mravnostná),  čím sa  ich  stupeň
spoločenskej  nebezpečnosti  znásobil.  Vo  svojich  organizovaných  formách
kriminalita prenikla do všetkých rozhodujúcich oblastí a rovín života spoločnosti.

Záver 
Hlavnými  príčinami  nie  príliš  dobrého  vývoja  kriminality  sú  vonkajšie

podmienky  ku  ktorým  patrí  neuspokojivá  medzinárodná  spolupráca,  výmena
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skúseností  a  informácií  v  oblasti  kontroly  kriminality,  slabá  dostupnosť
informačných zdrojov  a  nedostatočná  medzinárodná  koordinácia,  ako  dôsledok
istých  problémov  pri  integrácii  do  európskych  štruktúr.  V posledných  rokoch
pokračuje prevažne nesystémové riešenie kontroly kriminality, ktoré je orientované
predovšetkým na aktuálne problémy a ktoré je charakteristické málo efektívnym
využívaním existujúcich zdrojov. 

Zosúladenie  legislatívy  Slovenskej  republiky  z  legislatívou  krajín  EÚ  a
postupné hospodárske vyrovnávanie sa s krajinami EÚ prispieva k štandardizácii
sociálno-ekonomického prostredia a teda aj kriminality na Slovensku. Kriminalita
bude  v nasledujúcich  rokoch  mierne  narastať.  So  zvyšujúcou  sa  kvalitou
materiálneho,  technického  a informačného  zabezpečenia  a s rastúcou  politickou
podporou  bude  rásť  aj  efektívnosť  kontroly  kriminality.  Z hľadiska  štruktúry
kriminality bude dôležitá aj skutočnosť, že s postupným rastom životnej úrovne sa
bude Slovenská republika v mnohých oblastiach kriminality stále  viac  stávať  z
tranzitnej  krajiny  cieľovou  krajinou  (drogy,  prostitúcia,  pornografia,  ilegálna
migrácia a pod.).

Vývoj prevencie kriminality v SR bol od roku 1990 dosť protirečivý. Popri
nesporných krokoch vpred retardačne pôsobil nedostatok finančných prostriedkov
a  neochota  legislatívne  upraviť  prevenciu  kriminality  zákonom.  Nebyť  týchto
momentov  mohla  byť  prevencia  kriminality  podstatne  účinnejším  činiteľom
kontroly kriminality, než je v súčasnosti.

Príspevok bol riešený z grantovej finančnej podpory (GAM 19/2004/FPV a CGA
VI/8/2004)

CRIMINALITY SITUATION  IN THE SLOVAK REPUBLIC NOTED THE
BIGGEST ACCUMULATION AFTER 1989

Resume
Criminality situation  in the Slovak Republic noted the biggest accumulation

after  1989,  when it  increased  in  all  kinds of  criminality.  The  total  criminality
increased from 46 389 of criminal acts in 1989 to 146 125 in 1993 (more than
triple growth). Decrease after 1993 settled approximately on  90 000 of criminal
acts annually. The most marked was the increase of the  property criminality - from
16 769 of criminal acts in 1989 to 115 049 in 1993 (nearly sevenfold growth).
Permanently  increasing tendency has forcible criminality, situation of which   was
in 2001 more than double in comparison with year 1989. The economic criminality,
which in 1989 – 2003 varied in the range  of 3881 - 8930 crimes, shows the most
changeable situation.
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GEOGRAFICKÉ ASPEKTY TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ
V OKRESE HODONÍN

Antonín Věžník, Ilona Štěpánková

Abstract:  The  objective  of  this  article  is  to  analyse  state  and  development  of
agriculture in the Hodonín District since 1989.  During the 90’ s our agriculture
sector  underwent  important  reforms  –  organization  structure  and  property
ownerships changes were introduced. Production priorities ( produce, livestock and
farming products) changed. These changes had direct impact on employment in the
agriculture industry. Survey studies were conducted to analyse and investigate an
impact of recent changes as well as current state of the agriculture. In the final
chapter main attention is devoted to opportunities and perspectives of agriculture
development in the Hodonín District.

Keywords: The  Hodonín  District,  transformation  of  agriculture,  regional
differences

Úvod
Zemědělství  má  v ekonomice  státu  nezastupitelné  postavení,  které  plyne

především z jeho základních funkcí, tj. nejen z ekonomické, ale i krajinotvorné a
osídlovací.  Jeho význam pro národní  hospodářství nelze podceňovat i  proto,  že
zemědělská půda stále tvoří více než 50% plochy České republiky. Transformační
procesy probíhající  v českém zemědělství  byly v posledních  letech  ovlivňovány
především procesem přípravy naší republiky na vstup do Evropské unie. V období
transformace ekonomiky, reorganizace zemědělství ve smyslu trvale udržitelného
rozvoje  je  neobyčejně  aktuální  i  studium  agrostruktur  ve  vysoceprodukčních
zemědělských regionech. V posledním období na tuto problematiku vznikala celá
řada odborných prací, a to nejen na území ČR. Po stránce metodologické je nutno
zmínit především práce M.Hrabánkové a kol. ( 1994 a 1996). Mezi nejvýznamnější
práce zpracované především geografy je možné zařadit práce P. Spišiaka (1998,
2003),  ale  také  A.  Götze  (1996,1998).  Regionální  diference  vzniklé  na  celém
území ČR zpracovali např. A. Götz a V. Jančák (1997), nebo také I.Bičík, A. Götz
(1996). Vývoj transformačních změn za celé desetiletí pak je zhodnocen zejména
v práci  I.Bičík,  V.  Jančák  (2001),  s přihlédnutím  k nejvýraznějším  regionálním
diferencím pak v práci A. Věžníka (2003). 

Právě  regionálně  geografická  analýza  organizačních  změn  zemědělských
podniků, rozbor důvodů a důsledků četných změn, kterými agrární sektor v okrese
Hodonín v devadesátých letech minulého století  procházel,  stejně  tak zachycení
současného stavu a nastínění možných trendů vývoje zemědělství ve studovaném
území jsou hlavními cíly předkládaného příspěvku.
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Vybrané  socioekonomické  předpoklady  pro  lokalizaci  zemědělství  ve
studovaném území

Úroveň zemědělství v okrese Hodonín je do jisté míry již předurčena jeho
geografickou  polohou,  která  v souladu  s přírodními  podmínkami  poskytuje
nadprůměrné předpoklady pro jeho rozvoj, jak v rámci Jihomoravského kraje, tak
v rámci  celé  ČR.  Hodnota  produkční  schopnosti  zemědělských  půd  pro  okres
Hodonín  je  64,8  bodů  (A.  Götz,  1992),  což  je  více  než  průměr  ČR  –  58,3.
Průměrná  úřední  cena  zemědělské  půdy pro  celý  okres  dosahuje  hodnoty 7,41
Kč/m2 , což je v rámci České republiky nadprůměrná hodnota ( ČR – 5,02 Kč/m2).
Nejvyšší úřední cena půdy se nachází v jihozápadní části regionu a v okolí Veselí
n. M., vůbec nejvyšší hodnoty pak dosahuje v katastru obce Nový Podvorov (10,93
Kč/m2). Naopak nejnižší průměrné ceny půdy jsou na východě okresu, v regionu
Bílých  Karpat,  kde  na  čtyřech  katastrálních  územích  (  Nová  Lhota,  Suchov,
Kuželov a Malá Vrbka) je cena nižší než 4,0 Kč/m2,  nejméně pak v obci  Nová
Lhota – 2,03 Kč/m2. Tato území pak jsou nově zařazena, jako jediná v regionu, do
LFA oblastí.  Do  horské  nepříznivé  oblasti  byla  zařazena  zem.půda  obce  Nová
Lhota pro svou nadmořskou výšku (nad 500 m.n.m.) a sklonitost svahů nad 7o  na
více než poloviční výměře katastru. Do ostatních znevýhodněných oblastí , O1 až
O3  byla  zařazena  plocha  zem.půdy  na  ostatních  třech  územích.  S oblastmi  se
specifickými omezeními, S1 a S2 se setkáváme v dalších čtyřech obcích, které trpí
značnou suchostí povrchu díky písčitým půdám a relativně nízkým srážkám. Jedná
se o katastrální území Ratíškovice, Vacenovice, Dubňany a Lužice. 

Podle rozdělení orné a zemědělské půdy do zemědělských výrobních oblastí
(  ZVO), náleží plných 85,2 % zemědělské půdy a 88,5 % orné půdy okresu do
nejteplejší a nejúrodnější ZVO kukuřičné. Zbývajících 3,9 % zem.půdy náleží do
oblasti řepařské a 10,9 % do oblasti obilnářské. Z celkové výměry 108 650 ha půdy
připadá na Hodonínsku 64,2 % na půdu zemědělskou a 24,8 % na půdu lesní.
Celkovou  výměrou  zemědělské  půdy  –  69 785  ha  patří  okres  Hodonín  mezi
největší okresy Jihomoravského kraje (3. místo), tato výměra představuje 16,3 %
celkové výměry kraje. Větší plochy zemědělské půdy vykazují jen okresy Znojmo a
Břeclav.  Pro využití zemědělské půdy je typické její  vysoké procento zornění –
77,8 %, což je ovšem méně než krajský průměr (84,2 %), avšak více než průměr
celostátní (72,0 %).

Celkové využití zemědělského půdního fondu okresu jen dokládá poměrně
intenzivní využívání území,  což  dokumentuje  stále  vysoký podíl  orné půdy. Na
druhé straně má okres Hodonín poměrně velké zastoupení trvalých travních porostů
– 11,4 %, což je mnohem více než krajský průměr – 6,6 %. Určitým specifikem
okresu je rovněž vysoké zastoupení ploch vinic – 5,1 %. Na studované území totiž
již  zasahují  některé  známé  vinařské  oblasti  Jižní  Moravy,  jako  Kyjovská,
Bzenecká,  Strážnická  a  Mutěnická.  Okres  Hodonín  vykazuje  rovněž  poměrně
vysoké hodnoty ve výměře zem.půdy na jednoho obyvatele,  kdy hodnotou 0,64
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ha/obyv.,  je  na  druhém  místě  v rámci  Jihomoravského  kraje  a  vysoko  nad
průměrem pro ČR – 0,41 ha/obyv. (Půda, 1996). 

 Zaměstnanost v zemědělství  a  především pak její  opak - nezaměstnanost
sehrává  v ekonomice  studovaného  regionu  mimořádnou  roli.  V období  po  roce
1990 probíhal proces postupného snižování počtu pracovníků v zemědělství.  Od
sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 do dalšího sčítání v roce 2001 ubyla více než
polovina původního počtu zaměstnanců. Podíle ekonomicky aktivního obyvatelstva
v zemědělství, lesnictví a rybolovu v okrese Hodonín se snížil ze 16,3 % na 6,2 %.
V roce 1991 tento podíl činil 163 % celorepublikového průměru, v roce 2001 tato
hodnota  klesla  na  141  %.  V těchto  relacích  tedy  stojí  zemědělství  regionu  na
specifickém místě. Současná úroveň relativní zaměstnanosti v zemědělství je však
stále  vyšší  než  celostátní  průměr.  Celkový  pokles  pracovníků  v zemědělství  se
projevil  plošně  v celém  okrese,  ovšem  s poměrně  velkými  regionálními
diferencemi.  Nejnižší  hodnoty  vykazují  především  města  a  jejich  zázemí,
především Hodonín – 1,6 %. Na druhé straně se v regionu nacházejí  obce,  kde
zaměstnanost  v zemědělství  stále  převyšuje  20  %  ekonomicky  aktivního
obyvatelstva (Karlín, Nový Podvorov, Čejkovice).

Výrobní struktura
Do roku 1990  hospodařilo  na  studovaném území především 17  velkých

družstevních agrokomplexů s průměrnou výměrou 2 992 hektarů, což bylo více než
celostátní průměr (2 563 ha). Dále v okrese působily dva státní statky (Veselí a
Hodonín)  a  dva  společné  zemědělské  podniky  (Hodonín  a  Vlkoš),  které  však
nehospodařily na zemědělské půdě. Zemědělství okresu Hodonín, stejně jako celé
naše  zemědělství,  prošlo  po  roce  1990  složitým  obdobím  privatizace  a
transformace, které již v podstatě bylo ukončeno a na základě těchto výsledků je
možné  konstatovat,  že  pro  zemědělství  okresu  bude  nadále  charakteristický
velkovýrobní  způsob  hospodaření.  Podstatnou  část  zemědělské  výrobu  regionu
dnes  zajišťuje  43  subjektů,  podniků  právnických osob  (PPO),  ve  kterých jasně
dominují  akciové  společnosti  (22)  a  společnosti  s.r.o.(19).  Klasický družstevní
sektor je již zcela minoritní a jeho význam dále klesá. 

U všech  PPO  okresu bylo  provedeno  anketární  šetření  z důvodu získání
statistických dat,které běžně statistická služba neposkytuje.  Z výsledků terénního
šetření bylo zjištěno, že mezi jednotlivými podniky existují poměrně velké rozdíly
ve výměře obdělávané půdy, a to prakticky od nuly až po více než 4 000 ha. 

Největšími  firmami  hospodařícími  v regionu  jsou  především Žerotín  a.s.
Strážnice,  hospodařící  na  4 228 ha  zem.půdy,  dále  následují  ZEMAS a.s.  Čejč
(3 549), ZERA a.s,. Ratíškovice (3 350) a Blatinie a.s. Blatnice (3 162). Typické
pro tyto největší firmy okresu je i vysoké procento zornění, nad 80 % u Blatinie a.s.
dokonce 96,5 %, což svědčí o vysoké intenzitě hospodaření. Naopak ve východní
části  okresu,  hospodaří  menší  podniky  a  často  také  s větším  podílem  TTP.
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Největším extrémem v území pak je firma Kvatro – Ekostatek s.r.o. ve Velké nad
Veličkou která hospodaří na 1 580 ha , a to výlučně na TTP.

Rovněž  v počtu  zaměstnaných  u  dotazovaných  firem je  možné  sledovat
velké rozpětí, které se pohybuje od 4 zaměstnanců až po téměř 200. Z uvedeného
přehledu plyne, že v dnešní době již žádná firma v území nezaměstnává více jak
200 osob, přičemž v období před rokem1990 naopak žádný subjekt neměl méně
než 200 zaměstnanců. Toto radikální snížení bylo způsobeno především privatizací
řady přidružených výrob,  změnou statistické  evidence  a  také  snahou o  zvýšení
produktivity práce. V současné době tedy jen 9 firem na okrese zaměstnává více
jak  100  osob.  Mezi  největší  patří  především Agropodnik  a.s.  Hodonín  –  195
zaměstnanců, dále ZEMAS a.s. Čejč – 187 a VSV a.s. Vracov – 137 osob.

Rostlinná výroba
Rostlinná výroba regionu se zaměřuje převážně na produkci obilovin, které

zaujímají  tradičně  plochu větší  než  65  % orné  půdy.  Dlouhodobě  má  největší
význam mezi pěstovanými obilovinami pšenice ozimá, které představuje 50-60 %
výměry obilovin. Tento stav je více či méně setrvalý a neočekává se již další nárůst
těchto ploch. Druhou nejvýznamnější obilovinou na Hodonínsku je ječmen, a to
zejména  jarní  (sladovnický).  Na rozdíl  od  pšenice  vykazuje  pěstování  ječmene
dynamický  nárůst.  Na  počátku  transformačního  období  činil  jeho  podíl  mezi
obilovinami 9,2 %, v roce 2001 to však již bylo 20,3 %. Velmi silné tradice má ve
studovaném regionu pěstování kukuřice na zrno. V první polovině devadesátých let
sice  prošla  produkce  určitým  útlumem,  kdy  z 23,7  %  klesl  jejich  podíl  na
obilovinách na 16,2 % v roce 1994. V dalších letech se pak tento trend otočil a
dochází opět k nárůstu osevních ploch až na 22,2 % v roce 2001.

Mezi  plodiny,  které  zaznamenaly  po  roce  1990  největší  nástup  patří
především olejniny, jejichž podíl na osevních plochách v okrese se zvětšil ze 4,2 %
až na 18,9 %. Téměř dominantní postavení mezi olejninami má řepka olejná, ta
zaujímá více než 50 % výměry těchto plodin. Druhou velmi významnou olejninou
regionu se postupně stává slunečnice, která je již pěstována na cca 36 % ploch
olejnin. Poněkud na ústupu je produkce hořčice, která si neudržela svoje dřívější
postavení a v současné době její osevní plochy nedosahují ani 5 % ploch olejnin.
Výrazným propadem v osevních  plochách  prošla  také  jedna  z tradičních  plodin
regionu  –  cukrovka  technická.  Omezování  produkce  cukru  v ČR  a  především
uzavření  cukrovaru  v Hodoníně  způsobilo  výrazné  snížení  osevních  ploch  této
plodiny. Ještě před patnácti lety se zde cukrovka pěstovala na výměře až 3 000 ha,
což bylo 5,5 % orné půdy, v současnosti se výměry této plodiny pohybují v rozmezí
pouze 150 -500 ha. Obdobný propad v produkci zaznamenala i produkce zeleniny a
luskovin.  Osevní  plochy  těchto  plodin  se  snížily  na  36,2  %  event.  13,9  %
původního  stavu  v roce  1990.  Co  do  objemu  produkce  zaznamenaly  největší
propad pícniny na orné půdě, jejichž podíl na osevních plochách okresu se snížil
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z 29,1  %  na  11,2  %.  Na  tento  pokles  měl  rozhodující  vliv  především  útlum
živočišné výroby v regionu, zvláště pak radikální snížení stavu skotu. 

Specifickou plodinou studovaného regionu je vinná réva, vždyť také okres
Hodonín s 3 544 ha vinic má druhé největší plochy v ČR, hned po okresu Břeclav.
I v dnešní době je provozování vinohradů a výroba kvalitních vín pevnou součástí
zemědělské  činnosti  řady firem a  na  rozdíl  od  mnohých jiných oborů  rostlinné
výroby zde nedochází k útlumu. Při dotazníkovém šetření uvedlo celkem 19 PPO
provozování  vlastních  vinohradů.  Přičemž  4  firmy  produkují  tuto  plodinu  na
plochách větších než 100 ha. Mezi tyto největší pěstitele vinné révy na okrese patří
Zemědělská  a.s.  Čejkovice  (200ha),  Bzenecká  vinohradnická  společnost  s.r.o
(142ha), Neoklas a.s. Šardice a Víno Blatel a.s Blatnice.

Živočišná výroba
Na Hodonínsku provozuje živočišnou výrobu společně s rostlinnou 30 PPO,

jeden  podnik  neprovozuje  vedle  živočišné  výroby  žádnou  výrobu  rostlinnou.
Podobně  jako  v jiných  regionech  ČR  došlo  během  devadesátých  let  i  na
Hodonínsku k závažným změnám v živočišné výrobě, které se projevily radikálním
snižováním stavu  hospodářských  zvířat,  zejména  skotu.  Na  okrese  Hodonín  se
početní stavy skotu snížily dokonce na 25,4 % oproti  stavu z roku 1990,  což je
mnohem větší snížení než je celostátní průměr – 45,1 %. Početní stavy prasat se
snížily méně a to na 68,7 %, ale stále více než v ČR, průměr 75 % . Naopak početní
stavy drůbeže se dokonce zvýšily o 133,3 %, oproti průměru v ČR – 100,0. Okres
Hodonín,  stejně  jako  další  okresy  jihovýchodní  Moravy  se  tak  postupně
přeorientoval na ty složky živočišné výroby pro které má vhodnější předpoklady,
zejména pak z důvodu produkce krmiv. 

Chovem prasat  se ve studovaném regionu zabývá celkem 25 PPO.  Zcela
dominantní  postavení  mezi  producenty  vepřového  masa  mají  Agropodnik  a.s.
Hodonín (24 200 kusů) a Slovácký masokombinát a.s. Hodonín ( 14 530). Tyto dva
subjekty pokrývají téměř 40 % obejmu výroby celého okresu a je nutné se zmínit,
že se  jedná o specializované subjekty jen na tuto produkci,  které jsou součásti,
dceřinné  společnosti,  MP  Krásno  ve  Valašském  Meziříčí.  Další  producenti
vepřového masa již mají podstatně nižší stavy prasat a u těchto subjektů je chov
vepřů  pouze  jednou  z více  zemědělských  činností.  Z této  skupiny  firem  pak
nejvyšší stavy prasat vykazují zejména Svornost Těmice a.s.  (7260) a Podchříbí
Ježov a.s. (3000).

Průběh  a  výsledky dotazníkového šetření  u  PPO  znovu potvrdily,  že  na
Hodonínsku  je  chov  skotu  v dlouhodobém  útlumu,  ani  výhled  do  příštích  let
nenaznačuje zásadní změny. Chov skotu ve studovaném regionu provozuje jen 19
subjektů.  Na rozdíl  od jiných oblastí  živočišné výroby zde výrazně nedominuje
žádný skutečně velký chovatel skotu. Jen tři firmy v okrese mají vyšší stavy skotu
než 1 000 kusů, a to ZEMAS a.s. Čejč (1267), Žerotín a.s. Strážnice (1180) a VSV
a.s. Vracov (1016). Produkce mléka má v regionu také spíše stagnující tendence,
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mezi  největší  producenty  mléka  patří  především Žerotín  a.s.  Strážnice,  s roční
produkcí 2,48 mil.l, dále následují Agro Vnorovy a.s.(2,11) a Svornost Těmice a.s.
(1,80).  V regionu Bílých Karpat,  ve východní části  okresu, se již  některé firmy
specializují  na  chov  skotu  bez  tržní  produkce  mléka.  Mezi  takové  lze  zařadit
především  Kvatro-ekostatek  s.r.o.  Velká  nad  Veličkou  či  ROSS  –  CR  s.r.o.
v Hrubé Vrbce. 

Na  území  okresu  se  rovněž  nachází  několik  významných  producentů
drůbeže. To platí především o Agropodniku a.s. Hodonín, který chovů přibližně
460 tisíc kusů, což pokrývá přibližně polovinu produkce drůbežího masa celého
okresu. Mezi velké producenty kuřecích brojlerů patří i Podchříbí Ježov a.s. (135
tisíc) a ZERA a.s. Ratíškovice (73 tisíc kusů). Určitou raritou v živočišné výrobě je
pak chov daňků ve společnosti ZEMAS a.s. Čejč cca 400 kusů.

Závěr
Současný  stav  zemědělství  na  okrese  Hodonín  je  možno  označit  za

stabilizovaný, který může sloužit  jako  solidní  základna pro  další  etapu rozvoje.
Zemědělství studovaného regionu tak představuje významnou součást zemědělsko
–  průmyslového  komplexu  Jihomoravského  kraje.  Podmínky  zapojení  tohoto
komplexu do agrární politiky EU jsou v podstatě již známy. Těmto procesům se
musí podřídit i zemědělství ČR jako celek i jako jeho dílčí části. V hodonínském
regionu to platí především pro konkurenceschopné oblasti, západní a střední část
okresu,  kde  si  svoje  místo  musí  udržet  výroba  kvalitních  obilovin,  především
potravinářské pšenice a sladovnického ječmene. Ve východní části okresu by mělo
postupně dojít k zásadnějším změnám, jako i v ostatních LFA regionech ČR, které
bude doprovázet postupná extenzifikace a ekologizace zemědělské výroby spojená
s posilováním mimoprodukčních funkcí zemědělství. 

Celkem jasné perspektivy v regionu má také vinohradnictví, do
budoucna je možné také předpokládat mírné zvyšování osevních ploch
slunečnice a máku. V časovém horizontu více let nelze vyloučit i návrat k dříve
tradiční produkci tabáku. 
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GEOGRAPHIC ASPECTS OF TRANSFORMATION OF AGRICULTURE
IN THE HODONÍN DISTRICT

Resume
The  presented  paper  describes,  above  all,  most  important  regional

differentiations of the agriculture in the Hodonín District. The development of the
transformation  of  relations  referring  to  properte  rights  in  agriculture  plus  the
changes  in  land  cultivation  connected  with  this  development  and  carried  out
according to legal norms for enterprising subjects are the most important type of
regional  differentiation that  occured  after  1990.  Since 1990,  important  regional
differences occurred via agriculture employment developments. It has been going
through significant  changes  as  a  result  of  ownership  and  management
transformations connected with changes of production orientation and with a drop
in the numer of jobs.
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