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INVÁZNE A POTENCIÁLNE INVÁZNE DRUHY RASTLÍN 
V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ MESTA NITRA 

 
Marek Gális 

 
Abstract 
 

The result of many human activity is the ruderalization of landscape and 
creation of anthropogenic habitat types. In this paper we deal about problem of 
invasive and potentially invasive plants species in urban area. During the 
vegetation period of the year 2011, totally 18 invasive a potentially invasive plant 
species were identified in selected parts (Mlynárce, Klokočina and Diely) of Nitra 
city. Nine of 18 target plant species were found within 50 meter buffer of linear 
networks. There is also evidence that the built urban environment may be 
a suitable habitat for these non-native plant species. The results indicate that the 
local expansion of this species is not yet finished and next colonization within 
cadastral area of city and surrounding is likely to occur in plant communities 
disturbed by human activities or in abandoned areas.  

 
Keywords: invasive plants, potentially invasive plants, city of Nitra, SW Slovakia 

 
Úvod 

 
V procese invázie nepôvodných druhov rastlín významnú úlohu zohráva aj 

urbanizácia prostredia. Tá môže mať negatívny vplyv na pôvodné rastlinné 
spoločenstvá, a to priamou podporou biologickej invázie, nakoľko urbanizované 
prostredie vytvára útočisko pre vysoký počet introdukovaných druhov rastlín 
a môže slúžiť ako východiskový bod expanzie do ďalších častí krajiny (Säumel, 
Kowarik, 2010). Predovšetkým v obvode (kontaktnom území) sídiel je vysoká 
pravdepodobnosť výskytu inváznych druhov, a to najmä v okolí železničných 
a vodných koridorov (Jehlík, 1998), ale aj v blízkosti priemyselných areálov 
a logistických centier. Tie predstavujú špecifický typ stanovíšť pre ruderálne druhy 
(Eliáš, 1994) a zvyšujú riziko šírenia inváznych druhov ako satelitných populácií v 
krajine (Ghersa, Leon, 1999).  

Hodnoteniu výskytu inváznych a potenciálne inváznych druhov rastlín sme 
sa venovali počas výskumu vegetácie kontaktnej zóny mesta Nitra v roku 2011, so 
zameraním na mestské časti (MČ) Mlynárce, Klokočina a Diely. Územie 
jednotlivých MČ častí bolo zvolené z dôvodu predpokladu zvýšeného počtu 
rastlinných druhov viazaných na mestské prostredie (Kowarik, 1990), najmä v 
jeho okrajových častiach, v ktorých dochádza k obohacovaniu o druhy okolitej 
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krajiny (Pyšek, 1992), nakoľko kontaktné územie mesta Nitra funguje ako 
polopriepustná membrána filtrujúca tok druhov z intravilánu do okolia a naopak 
(tzv. edge effect).  

 
Vymedzené územie 

 
Mesto Nitra leží v juhozápadnej časti Slovenskej republiky asi 82 km na 

severovýchod od hlavného mesta Bratislava. Územie mesta o rozlohe 108 km² sa 
nachádza v miernom podnebnom pásme kontinentálneho rázu a leží na hranici 
panónskej a karpatskej fytogeografickej oblasti (Hreško, Pucherová, Baláž a i., 
2006).  
 
Mapa 1: Vymedzené územie mestských častí v rámci kontaktnej zóny mesta Nitra 
 

Map 1: Selection of city parts in contact area of Nitra city 

 
 
Vymedzené územie, tvoriace časť kontaktnej zóny mesta, je tvorené 

mestskými časťami Mlynárce, Klokočina a Diely o rozlohe 256,5 ha (mapa 1). 
Územie predstavuje 600 metrov široký pás, tiahnuci sa po obvode hranice 
mestských častí patriacich do sídelných časti mesta Nitra. Zasahuje do sídelnej 
časti územia aj do voľnej krajiny na základe priebehu hranice sídla vždy do 
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vzdialenosti 300 metrov (Mišovičová, 2005). Územie vybraných mestských častí 
sa vyznačuje prevažujúcou plošnou dominanciou hromadnej a individuálnej 
bytovej výstavby. Taktiež cez vymedzené územia prechádzajú viaceré koridory: 
rieka Nitra, železničná trať, dopravné komunikácie. Takéto prostredie vytvára 
vhodné podmienky pre neofyty v podobe vyšších indikačných hodnôt pre dusík 
a teplotu (Pyšek, 1989). 

 
Materiál a metodika 

 
Počas vegetačného obdobia v roku 2011 sme v území mestských častí 

Mlynárce, Klokočina a Diely vykonali terénny prieskum zameraný na identifikáciu 
lokalít výskytu a zistenie abundancie populácií inváznych a potenciálne inváznych 
druhov rastlín. 

Pri mapovaní bol vykonaný celoplošný prieskum verejne prístupných plôch 
(vyradené boli oplotené súkromné pozemky, oplotené areály podnikov bez 
možnosti prístupu a pod.). Okrem určenia jednotlivých druhov, sa hodnotil výskyt 
druhov v zmysle práce Feranec, Oťahel (2001): urbanizované a technické areály, 
lesné areály a poloprírodné areály, poľnohospodárske areály, vodné toky a plochy. 
Taktiež sa určil pôvod porastu (splanený, pestovaný, neznámy pôvod), početnosť 
jedincov na lokalite a stanovila sa možnosť ďalšieho šírenia druhov v území. 
V rámci vymedzeného územia mestských častí sa hodnotil aj vplyv koridorov na 
výskyt inváznych a potenciálne inváznych druhov rastlín. Vybrané koridory 
vymedzené hranicou mestských častí tvorili: úsek toku rieky Nitry, úsek 
železničnej trate a úsek štvorprúdovej cesty na Bratislavskej ulici. Výskyt druhov 
bol hodnotený v zmysle práce Mahy a i. (2006) vo vzdialenostiach od koridoru: < 
5 m, 5-10 m, 10-50 m.  

Na zistenie lokalít výskytu inváznych a potenciálne inváznych druhov sa 
využilo priame terénne pozorovanie so zaznamenaním pozície výskytu prístrojom 
GPS (Garmin Vista HCx). Invázne a potenciálne invázne druhy boli klasifikované 
podľa Zoznamu nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín 
Slovenska 2 (Cvachová, Gojdičová, Karasová, 2002) a určované podľa Príručky na 
určovanie vybraných inváznych druhov rastlín (Cvachová a i., 2002). 
Nomenklatúra taxónov bola zjednotená podľa práce Marhold, Hindák (1998). 

 
Výsledky 

 
Terénnym prieskumom vybraných mestských častí sme počas vegetačného 

obdobia v roku 2011 identifikovali prítomnosť 18 druhov inváznych a potenciálne 
inváznych rastlín (tab. 1).  
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Tab. 1: Prehľad inváznych a potenciálne inváznych druhov rastlín vo vymedzenom 
území  
 

Table 1: Overview of invasive and potentially invasive plant species is selected 
area 
 

Druh Počet lokalít Počet jedincov Dominancia 
Invázne    

Ailanthus altissima 27 191 9,58 % 
Echinocystis lobata 2 9 0,45 % 
Fallopia x bohemica 11 357 17,4 % 
Helianthus tuberosus 7 239 12 % 
Impatiens parviflora 3 23 1,2 % 
Iva xanthiifolia 3 98 4,9 % 
Negundo aceroides 32 309 15,5 % 
Robinia pseudoacacia 23 157 7,9 % 
Rudbeckia laciniata 12 192 9,61 % 
Solidago canadensis 4 48 2,4 % 
Solidago gigantea 1 37 1,82 % 

Potenciálne invázne    
Abutilon theophrasti 1 34 0,67 % 
Amorpha fruticosa 5 95 4,76 % 
Asclepias syriaca 1 7 0,26 % 
Eleangus angustifolia 24 117 5,87 % 
Parthenocissus quinquefolia 7 27 1,35 % 
Phytolacca americana 2 19 0,92 % 
Rhus typhina 11 68 3,41 % 

Spolu 176 2027 100% 
 

Z inváznych rastlín bola zaznamenaná prítomnosť druhov: Pajaseň 
žliazkatý (Ailanthus altissima), Ježatec laločnatý (Echinocystis lobata), 
Pohankovec český (Fallopia x bohemica), Slnečnica hľúznatá (Helianthus 
tuberosus), Netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora), Iva voškovníkovitá (Iva 
xanthiifolia), Javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), Agát biely (Robinia 
pseudoacacia), Rudbekia strapatá (Rudbeckia laciniata), Zlatobyľ kanadská 
(Solidago canadensis), Zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea). Medzi potenciálne 
invázne druhy rastlín patrili: Beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa), Podslnečník 
theofrastov (Abutilon theophrasti), Glejovka americká (Asclepias syriaca), Hlošina 
úzkolistá (Eleangus angustifolia), Pavinič pätlistý (Parthenocissus quinquefolia), 
Líčidlo americké (Phytolacca americana), Sumach pálkový (Rhus typhina). 

Na základe výsledkov z tabuľky je možné považovať druhy Fallopia x 
bohemica (17,4 %), Negundo aceroides (15,5 %) a Helianthus tuberosus (12 %) za 
dominujúce z hľadiska počtu jedincov v rámci vymedzeného územia (obr. 1). 
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Medzi druhy s nízkou dominanciou patrili Phytolacca americana (0,92 %), 
Echinocystis lobata (0,45 %) a Asclepias syriaca (0,33 %). 
 
Obr. 1: Nepôvodné druhy rastlín dominujúce vo vymedzenom území  
(1 - Fallopia x bohemica, 2 - Negundo aceroides, 3 - Helianthus tuberosus)   Foto: 
Gális, 2011 
 

Figure 1: Dominant non-native plant species in selected area  
(1 - Fallopia x bohemica, 2 - Negundo aceroides, 3 - Helianthus tuberosus)   
Photo: Gális, 2011 
 

 
 

Z hľadiska zisteného počtu lokalít (176), sa vo vymedzenom území 
najčastejšie vyskytovali druhy Negundo aceroides (18 %) a Ailanthus altissima 
(16 %). Najmenší počet lokalít výskytu bol zaznamenaný u druhov Asclepias 
syriaca a Solidago gigantea, a to zhodne po 0,57 %.  

Pri mapovaní výskytu inváznych a potenciálne inváznych druhov sa 
určovala aj ich prítomnosť v rámci urbanizovaných a technických areálov, 
poľnohospodárskych areálov, lesných a poloprírodných areálov, vodných tokov 
a plôch. Z celkového počtu 176 zistených lokalít výskytu boli identifikované druhy 
najčastejšie lokalizované v urbanizovaných a technických plochách (graf 1), v 
podobe 15 inváznych a potenciálne inváznych druhov rastlín (tab. 2).  
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Graf 1: Podiel (%) umiestnenia inváznych a potenciálne inváznych druhov 
 

Graph 1: The proportion (%) of invasive and potentially invasive plant species 
occurence 

  
Z 18 identifikovaných inváznych a potenciálne inváznych druhov boli 

najčastejšie zaznamenané druhy v životnej formy byliny (graf 2). 
Vo vymedzenom území kontaktnej zóny mesta Nitra sme skúmali 3 vybrané 

koridory (úsek rieky Nitry, železničnej trate a štvorprúdovej cesty na Bratislavskej 
ulici) a ich podiel na výskyte nepôvodných druhov. Úseky koridorov sme hodnotili 
v rámci vyčlenených pásiem: < 5m, 5 – 10 m, 10 – 50 m (graf 3). 

V rámci koridoru rieky Nitry sa najviac inváznych druhov rastlín: Ailanthus 
altissima, Echinocystis lobata, Fallopia x bohemica, Helianthus tuberosus, 
Impatiens parviflora, Negundo aceroides a Solidago canadensis vyskytovalo v 
pásme do 5 m od hranice koridoru (obr. 2). Jednotlivé pásma koridoru železničnej 
trate sa na zložení nepôvodných druhov podieľali prítomnosťou 3 druhov: 
Ailanthus altissima, Negundo aceroides a Parthenocissus quinquefolia. V 
skúmaných pásmach od cesty na Bratislavskej ulici boli identifikované druhy: 
Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Fallopia x bohemica a Parthenocissus 
quinquefolia. 
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Tab. 2: Lokalizácia jednotlivých inváznych a potenciálne inváznych druhov   
 

Table 2: The location of the invasive and potentially invasive plant species   

Druh 
Urbanizované 

a technické 
plochy 

Lesné a 
otvorené 
plochy 

Poľnohospodárske 
plochy 

Vodné 
toky 

a plochy 
Invázne     

Ailanthus 
altissima + - - - 

Echinocystis 
lobata - - - + 

Fallopia x 
bohemica + - - + 

Helianthus 
tuberosus + - + + 

Impatiens 
parviflora + - - - 

Iva xanthiifolia + - + - 
Negundo 
aceroides + + - + 

Robinia 
pseudoacacia + + - - 

Rudbeckia 
laciniata + - - - 

Solidago 
canadensis + - + - 

Solidago 
gigantea - - - + 

Potenciálne 
invázne     

Abutilon 
theophrasti - - + - 

Amorpha 
fruticosa + - - - 

Asclepias syriaca + - - - 
Eleangus 
angustifolia + - - - 

Parthenocissus 
quinquefolia + - - - 

Rhus typhina + - - - 
Phytolacca 
americana + - - - 

 

+  zaznamenaný výskyt     -   nezaznamenaný výskyt 
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Z hľadiska jednotlivých zvolených pásiem sa najväčšou mierou na výskyte 
nepôvodných druhov podieľal úsek vo vzdialenosti do 5 m od koridoru, a to 
prítomnosťou až 9 druhov. 
 
Graf 2: Životná forma inváznych a potenciálne inváznych druhov v území 
 

Graph 2: The life form of invasive and potentially invasive plant species in 
selected area 
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Graf 3: Výskyt inváznych a potenciálne inváznych druhov v okolí koridorov  
 

Graph 3: Populations distribution in 5, 10 and 50 m buffers around linear networks 
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Obr. 2: Dominujúce invázne druhy v brehovom poraste rieky Nitry 
(1 - Negundo aceroides, 2 - Echinocystis lobata, 3 - Impatiens parviflora)  Foto: 
Gális, 2011 
 

Figure 2: Dominant invasive plant species in bank vegetation of Nitra river  
(1 - Negundo aceroides, 2 - Echinocystis lobata, 3 - Impatiens parviflora) Photo: 
Gális, 2011 
 

 
 

Vo vymedzenom území sme taktiež skúmali pôvod jednotlivých populácií 
inváznych a potenciálne inváznych druhov. V území je pomerne rovnomerne 
zastúpený výskyt druhov ako pestovaných tak aj splanených. V menšej miere sa 
vyskytovali druhy, u ktorých sme nedokázali určiť ich pôvod (graf  4).  

Najväčšie zastúpenie z hľadiska pestovaných druhov dosahovali 
v prevažnej miere invázne (Negundo aceroides, Robinia pseudoacacia) 
a potenciálne invázne (Eleangus  angustifolia, Rhus typhina) druhy drevín. 
V menšej miere boli v území pestované invázne druhy bylín (Rudbeckia laciniata, 
Solidago canadensis), najmä v predzáhradkách rodinných domov a bytoviek 
(obr. 3). Druh Parthenocissus quinquefolia bol často pestovaný za účelom pokryvu 
plotov rodinných domov.  
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Graf 4: Pôvod inváznych a potenciálne inváznych druhov vo vymedzenom území 
 

Graph 4: The origin of non-native plant species in selected area 
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Obr. 3: Nepôvodné druhy rastlín pestované vo vymedzenom území 
(1 - Solidago canadensis, 2 - Rudbeckia laciniata, 3 - Robinia pseudoacacia)   
Foto: Gális, 2011 
 

Figure 3: Non-native plant species used in public verdure 
(1 - Solidago canadensis,  2 - Rudbeckia laciniata, 3 - Robinia pseudoacacia)   
Photo: Gális, 2011 
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Diskusia a záver 
 

Mapovanie inváznych druhov v území veľkých miest ukazuje, že niektoré 
druhy preferujú mestské stanovištia, naopak existujú druhy obmedzené na okrajové 
zóny, ktorým v preniknutiu do mesta bráni neschopnosť rozšíriť sa cez zástavbu 
(Wittig a i., 1985). 

Terénnym prieskumom vymedzeného územia (256,5 ha) zahŕňajúceho 
mestské časti Mlynárce, Klokočina a Diely, sme v roku 2011 zaznamenali 
prítomnosť 18 inváznych a potenciálne inváznych druhov rastlín, čo predstavuje 
24 % z celkového počtu druhov definovaných ako invázne a potenciálne invázne 
(Cvachová a i., 2002). Z hľadiska počtu jedincov v území dominovali druhy 
Fallopia x bohemica (17,4 %), Negundo aceroides (15,5 %) a Helianthus 
tuberosus (12 %). Minimálny počet jedincov sme zaznamenali u druhov 
Phytolacca americana (0,92 %), Echinocystis lobata (0,45 %) a Asclepias syriaca 
(0,33 %). Nami zistené nepôvodné druhy rastlín sa najčastejšie vyskytovali 
v urbanizovaných a technických plochách (58 %). 

Vo vymedzenom území prevažovalo časté využívanie inváznych 
a potenciálne inváznych druhov drevín vo výsadbe sídelnej zelene, a to najmä 
druhov: Negundo aceroides, Robinia pseudoacacia, Eleangus angustifolia, 
Ailanthus altissima a Rhus typhina. Podobné zloženie nepôvodných druhov drevín 
je udávané či už z územia mesta Nitra (Kaločaiová, 2001), mesta Zvolen 
(Modranský, Benčať, 2003) a obce Badín (Lacika, 2007). Tieto zistenia 
napovedajú, že dané druhy sa postupne stávajú bežnou súčasťou vegetácie miest 
a obcí. Dôvodom takéhoto výskytu je časté využívanie práve nepôvodných druhov 
rastlín na okrasné účely a značné narúšania pozemkov sídla stavebnou činnosťou 
(Řehořek, Svobodová, 1985). 

Koridory vymedzeného územia patrili medzi prvky s výrazným zastúpením 
nepôvodných druhov (prítomných 50% zistených druhov). V modelom území sa 
najväčšou mierou na výskyte nepôvodných druhov podieľal koridor rieky Nitry 
(7 druhov), pričom zistené výsledky potvrdzujú, že brehové porasty riek sú veľmi 
náchylné voči inváziám nepôvodných druhov (Pyšek, Prach, 1994), šíriacich sa 
prevažne anemochóriou a hydrochóriou (Rahlao a i., 2010). Z hľadiska 
jednotlivých úsekov sa najväčšou mierou na výskyte nepôvodných druhov podieľal 
úsek do 5 m od koridoru, a to prítomnosťou až 9 druhov. So zväčšujúcou sa 
vzdialenosťou tento počet pozvoľne klesal. To naznačuje, že okraje koridorov 
pôsobia ako mikro-stanovištia pre nepôvodné druhy a sú teda náchylnejší k invázii, 
najmä v prípade ich narušenia. Prítomnosť mnohých zistených druhov vo 
vymedzenom území je dôsledkom aj prebiehajúcej stavebnej činnosti v oblasti. Jej 
vplyvom spolu s následnou úpravou terénu sa v území vytvorili vhodné stanovištia 
pre druhy ako je Iva xanthiifolia. Takúto skutočnosť zaznamenal aj Hejný (1994) 
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z územia mesta Košice, kde kombináciou komunikácií a novej panelovej zástavby 
nastalo hromadné šírenie Iva xanthiifolia už od šesťdesiatych rokov 20. storočia. 

Vymedzené územie, predstavujúce pomerne silno urbanizovaný typ 
kontaktnej zóny, vytvára nepôvodným druhom vhodné ekologické podmienky pre 
ich introdukciu a následnú disperziu do okolitých častí krajiny. Za najdôležitejšie 
príčiny podieľajúce sa na výskyte a šírení týchto druhov vo vymedzenom území 
považujeme využívanie inváznych a potenciálne inváznych druhov drevín a bylín 
vo výsadbe verejnej a súkromnej zelene, absenciu prirodzenej druhovej skladby, 
časté narúšanie brehových spoločenstiev a prítomnosť neudržiavaných pozemkov. 
Vysoký podiel splanených jedincov (48%) určuje silný predpoklad na šírenie do 
ďalších lokalít v bezprostrednej blízkosti súčasného výskytu. Tento tlak je 
znásobený aj vysokým počtom mladých jedincov prítomných na viacerých 
lokalitách. 

V dôsledku neustále prebiehajúcej stavebnej činnosti v území očakávame 
inváziu ďalších nepôvodných druhov, nachádzajúcich tu vhodné plochy na 
uchytenie a disperziu prítomných druhov do okolia, či už intravilánu mesta 
alebo vidieckej krajiny.  
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INVASIVE AND POTENTIALLY INVASIVE PLANT SPECIES IN 
URBANIZED AREA OF NITRA CITY 

 
Summary 
 

The presence of non-native plant species in natural floras is mostly linked to 
various kinds of human activities. In this article we deal with the mapping of 
invasive and potentially invasive plant species in selected parts (Mlynárce, 
Klokočina a Diely) of Nitra city. Totally 18 of this plants were identified in various 
terrestrial ecosystems. These selected species represent 24 % of all plants defined 
as invasive and potentially invasive in Slovak Republic according to Cvachová a i. 
(2002). Fallopia x bohemica and Negundo aceorides were proportionally the most 
widespread species followed by Helianthus tuberosus. The species Phytolacca 
americana, Echinocystis lobata and  Asclepias syriaca were least widespread in 
selected area. Within the selected linear corridors, an important proportion of 9 
target species occurred within 5 meter buffer. Our results indicate that linear 
networks, such as rivers banks, roads and railways, play very important role in the 
dispersion of non-native plant species in selected area. 

The introduction of this species at local scale is not yet finished and next 
dispersion within cadastral area of city and surrounding is likely to occur, 
especially in antrophic habitats with high probability of perturbation. 
 
 
Mgr. Marek Gális 
Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF 
Trieda A.Hlinku 1, 949 74 Nitra 
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ZARASTANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY SLOVENSKA 
DREVINOVOU VEGETÁCIOU 

  
Igor Gallay, Zuzana Gallayová 

  
Abstract  
 

Land use reflects the needs, demands and values of human society. In the 
development of land use in Slovakia, we are repeatedly watching intensification 
periods of land use (conversion forest land to agricultural, grassland to arable 
land, management in less suitable localities etc..), and in other hand, the land use 
abandoning which causes afforestation of abandoned localities. The cause of these 
changes is the natural area conditions change (e. g. climate change) and social 
changes. The paper deals with evaluation of reforestation of abandonment 
landscape in Slovakia.  

 
Keywords: afforestation, land abandonment, agricultural landscape, land cover 
change 

 
Úvod  

 
Súčasná krajina je výsledkom vzťahu vlastností prírodného prostredia, 

pôsobenia prírodných procesov a človeka (Žigrai 1995, Oťaheľ, Feranec 1995, 
Jančura 2003, Olah et al. 2006). Človek ovplyvňuje vzhľad krajiny, procesy v nej 
prebiehajúce v závislosti od svojich potrieb, znalostí, technologického 
a spoločenského vývoja (Jančura 1999, Boltižiar, Olah 2009). Prírodné danosti 
predurčujú, umožňujú, obmedzujú či znemožňujú určité činnosti, spôsob 
využívania (Chrastina 2009). Vývoj nových technológií posúva tieto hranice. 
Spoločnosť sa vyvíja, menia sa jej požiadavky. Taktiež sa v dlhších časových 
intervaloch menia prírodné podmienky, napr. klíma (Behringer, 2010). Vhodnosť 
krajiny pre určité využívanie sa v čase mení. V tejto súvislosti môžeme rozdeliť 
územie Slovenska na oblasti, ktoré sú kontinuálne osídlené či poľnohospodársky 
využívané v podstate už od neolitu, resp. od doby, kedy sa s ich využívaním 
začalo. Na druhej strane sú oblasti, ktoré boli v istom období osídlené, či 
využívané (priaznivejšia klimatická perióda, demograficko-spoločenské zmeny 
a pod.), pričom neskôr došlo k zániku osídlenia či využívania v súvislosti so 
zmenou týchto podmienok. V čase „hladu po pôde“ (zvýšenie počtu obyvateľov) 
človek obrábal plochy s vhodnými podmienkami i na vzdialenejších miestach od 
sídla, prípadne zakladal osídlenie nové a i v nehostinnejších podmienkach 
(Petrovič, 2005). Ak tlak na využívanie pôdy znova opadol (napr. sa znížil sa počet 



Geoinformation                                                                                                 8/2012 

 
 

19 

obyvateľov v dôsledku epidémií či vojen), alebo novými postupmi človek dosiahol 
rovnakú (vyššiu) úrodu na menšej ploche, opúšťal vzdialenejšie, či menej vhodné 
lokality, ponechávajúc ich sukcesii (Chrastina, 2009). Mnohé usadlosti zanikli 
(napr. vpád Tatárov, Turkov) a na mnohých z nich sa osídlenie po pár desiatkach či 
stovkách rokov znova obnovilo, na mnohých už nie. Takýmito a podobnými 
procesmi už niekoľkokrát došlo v niektorých oblastiach Slovenska k „trangresii 
a regresii“ intenzívneho (poľnohospodárskeho) využívania krajiny. Tento jav je 
typický najmä pre podhorskú až horskú krajinu, kde podmienky pre 
poľnohospodárstvo sú menej vhodné, na hranici rentability. V modernej minulosti 
Slovenska výrazne ovplyvnili obraz našej (najmä poľnohospodárskej) krajiny 
významné spoločenské zmeny v 50. rokoch (kolektivizácia) a 90. rokoch (zmena 
spoločenského zriadenia po roku 1989) 20. stor. a obdobie po vstupe Slovenska do 
EÚ (Olah 2003, Hofierka 2008, Midriak et al. 2011). Rok 1948 priniesol 
kolektivizáciu, zrušenie súkromného vlastníctva, melioráciu pôd, veľkoblokové 
obrábanie pôdy, zníženie intenzity obhospodarovania až jeho zanechanie na 
lokalitách, ktoré neboli vhodné na veľkoblokové obhospodarovanie modernými 
strojmi. Po roku 1989 dochádza k stagnácii až útlmu poľnohospodárskej výroby 
(Pokrivčák, 2002), čo prispelo k zväčšeniu sociálnych a ekonomických rozdielov 
medzi mestom a vidiekom, odlivu mladých obyvateľov do miest. Najmä 
v podhorských podmienkach obrábanie pôdy sa stáva málo rentabilné (Vilček, 
2006). To viedlo k zanechávaniu poľnohospodárskeho využívania a následnej 
sukcesii najmä na menej úrodných plochách, avšak čoraz viac aj na úrodných 
lokalitách (Sláviková et al., 2010).  

Na vplyv regionálnych rozdielov, ako odrazu socioekonomických 
rozdielov, na odlišnosť využívania územia s podobnými prírodnými podmienkami 
poukazujú výskumy Kuemmerleho et al. (2008), ktorí porovnávali zmeny vo 
využívaní krajiny po roku 1989 v prihraničnej oblasti Východných Karpát v rámci 
troch krajín: Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Autori zistili najvyšší podiel opúšťania 
využívania a následného zarastania poľnohospodársky využívaných plôch 
v Slovenskej časti územia. Opúšťanie využívania a následné zarastanie 
marginálnych poľnohospodárskych oblastí nie je problémom len 
postsocialistických krajín, ale ako uvádza Farina (2007), je to veľmi bežný proces 
v rámci vyspelých industrializovaných krajín (Baundry 1991, Benjamin, Domon, 
Bouchard 2005, Gellrich et al. 2007, Cramer, Hoobs 2007 a ďalší).  

V predkladanom článku sumarizujeme hlavné výsledky nášho výskumu 
zarastania poľnohospodársky využívaného územia drevinovou vegetáciou na 
Slovensku. 
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Materiál a metódy 
            

Zarastanie poľnohospodárskych pôd sme hodnotili na troch hierarchických 
úrovniach, s rôznym stupňom detailnosti: 
1. úroveň – celoslovenská. Zarastanie sme hodnotili na základe vrstiev Corine 
Land Cover (CLC) z rokov 1990, 2000 a 2006 v mierke 1:100 000 (EEA, 2010), 
z ktorých sme stanovili plochy zmenené za obdobie 1990 až 2006. Za plochy, ktoré 
mohli potenciálne zarásť sme na základe charakteristiky jednotlivých kategórií 
v práci Feranec, Oťaheľ (2001) považovali tie, ktoré boli v roku 
1990 poľnohospodársky využívané a plochy zaradené do kategórie 321 Prirodzené 
lúky (ďalej ich zjednodušene označujeme ako poľnohospodársky využívané 
plochy). Boli to nasledujúce kategórie: 211 Nezavlažovaná orná pôda, 221 Vinice, 
222 Ovocné stromy a plantáže ovocnín, 231 Trávne porasty (lúky a pasienky), 242 
Mozaika polí, lúk a trvalých kultúr, 243 Prevažne poľnohospodárske areály 
s výrazným podielom prirodzenej vegetácie a 321 Prirodzené lúky. Teda všetky 
kategórie CLC okrem lesných plôch, urbanizovaných plôch a plôch, ktoré nie sú 
ovplyvnené hospodárskou činnosťou (vresoviská, slatiny, kosodrevina, spáleniská, 
skaly, vodné plochy, močiare, rašeliniská a pod.), keďže cieľom bolo zhodnotiť 
zarastanie plôch po zanechaní či znížení intenzity využívania. Za zarastanie sme 
preto považovali zmenu poľnohospodársky využívaných plôch (ako sme ich 
definovali vyššie) v roku 1990 na jednu z nasledujúcich kategórií v roku 2006: 
 

• 324 Prechodné lesokroviny 
• 311 – 313 Lesy (listnaté, ihličnaté, zmiešané) 
• 243 Prevažne poľnohospodárske areály s výrazným podielom prirodzenej 

vegetácie 
 

Týmto postupom sme zistili tzv. novo zarastené plochy, teda také, ktoré boli 
ešte v roku 1990 bez zárastu. Uvedené hodnotenie nezahŕňa plochy, ktoré už boli 
v roku 1990 v určitom stupni zarastenia, teda plochy s využívaním v roku 1990 
i v roku 2006 identifikovaným ako: 324 Prechodné lesokroviny alebo 243 
Prevažne poľnohospodárske areály s výrazným podielom prirodzenej vegetácie. 
Tieto zarastajúce plochy sme hodnotili samostatne, keďže z vrstiev Corine Land 
Cover nie je možné zistiť, či boli v roku 2006 zarastené rovnako, viac alebo menej. 
Tu ich označujeme ako „staré zárasty“. Aj keď u nich predpokladáme určitú 
zmenu, veľkosť tejto zmeny nebola taká výrazná, aby boli pri hodnotení CLC 
v roku 2006 preradené do inej kategórie. Keďže do kategórie 324 Prechodné 
lesokroviny sú zahrnuté aj obnovné plochy po lesnej ťažbe, či plochy po vetrovej 
kalamite (FERANEC, OŤAHEĽ, 2001), za zárasty sme považovali rozlohu len 
tých plôch, ktoré boli zaradené do tejto kategórie v roku 1990 i v roku 2006 
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a neboli na ploche lesného porastu (neprekrývali sa žiadnym areálom mapy 
jednotiek priestorového rozdelenia lesa Slovenska (NLC, 2010)). 
 
Obr. 1: Poloha modelových území. 1 – Halič, 2 – CHKO – BR Poľana, 3 – Brezno, 
4 – Sabinov 
 

Figure 1: Study areas: 1 – Halič, 2 – CHKO – BR Poľana, 3 – Brezno, 4 – Sabinov 

 
 
2. úroveň – modelové územia. Keďže výsledky získané z vrstiev CLC možno 
považovať za rámcové - vzhľadom k mierke (1:100 000), či zanedbávaniu plôch 
menších ako 25 ha (FERANEC, OŤAHEĽ, 2001), hodnotili sme zarastanie 
podrobnejšie vo väčšej mierke na vybraných modelových územiach. 
V predkladanom príspevku prinášame výsledky hodnotenia zarastania 
poľnohospodárskych plôch zo štyroch území: CHKO-BR Poľana a okolia obcí 
Halič, Sabinov a Brezno (obr. 1). Modelové územia boli vybrané tak, aby 
pokrývali celú „škálu vhodnosti“ prírodných podmienok pre poľnohospodárske 
využitie, od vhodných (riečne nivy a terasy, nadmorské výšky od 200 do 500 m 
n.m., atď.) až po menej vhodné či nevhodné (strmé svahy, plytké skeletnaté pôdy, 
nadmorské výšky nad 500 m n. m. atď.). Hodnotili sme zarastanie za obdobie 20-
tich rokov: od 80-tych rokov 20. stor. až do roku 2003. CHKO – BR Poľana, sme 
hodnotili ako celok za obdobie rokov 1949 až 2003. Podkladmi, na základe ktorých 
sme stanovili mieru zarastania boli ortofotosnímky z roku 2003, základné mapy 
1:10 000 a letecké snímky z 80-tych rokov 20. stor. a v prípade CHKO – BR 
Poľana aj letecké snímky z roku 1949 a základné mapy z 50-tych rokov 20. stor. 
Pre každé hodnotené územie sme vypracovali mapu druhotnej štruktúry krajiny 
(DKŠ) za rok 2003 a z 80-tych rokov 20. stor. (konkrétny rok závisel na 
hodnotenom území), resp. pri CHKO – BR Poľana pre rok 1949. Zárasty 
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poľnohospodársky využívaných plôch drevinovou vegetáciou sme hodnotili podľa 
metodiky Gallayovej (2008) v rámci hexagonálnej siete s plochou jedného 
hexagónu 2500 m2, ktorou sme preložili hodnotené územia v prostredí ArcGIS. Za 
referenčnú hranicu, ku ktorej sme vzťahovali mieru zárastov v roku 2003, bola 
hranica poľnohospodárskych plôch z 80-tych rokov 20. stor., resp. z roku 1949 pri 
CHKO-BR Poľana. Každý hexagón, aspoň čiastočne prekrývajúci 
poľnohospodársky využívanú plochu, sme na základe jeho pokrytia drevinami 
zaradili do jednej z nasledujúcich kategórii (tiež obr. 2): 
 
0 % (bez zárastu) 
1 – 10 % (solitéry, prípadne „sporadické“ zastúpenie stromov a krov do 10 % 
z plochy hexagónu) 
11 – 25 % (zastúpenie stromov a krov na 11 – 25 % plochy hexagónu) 
26 – 50 % (zastúpenie stromov a krov na 26 – 50 % plochy hexagónu) 
51 – 75 % (zastúpenie stromov a krov na 51 – 75 % plochy hexagónu) 
76 – 100 % (zastúpenie stromov a krov na 75 – 100 % plochy hexagónu).  
 
Obr. 2: Príklad stanovenia zárastov metódou hexagonálnej siete (Gallayová, 2008) 
 

Figure 2: Example of determination of afforestation`s rank 
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3. úroveň – vybrané časti modelových území. V rámci modelových území sme 
vybrali menšie územia, na ktorých sme na ploche zarastajúcich trávnych porastov 
zaznamenali pomocou GPS polohu každej náletovej dreviny. Súčasne sme 
zaznamenávali údaje o druhu, veku (odhadom, zaradením do 5 vekových kategórií 
(podrobnejšie Ujházy, 1995)) a sklone svahu v okolí (1 m) dreviny. Cieľom bolo 
zisť druhové zloženie náletových drevín, počet jedincov každého druhu a ich 
priestorovú distribúciu. Podrobnejšie údaje je možné nájsť v prácach Höfer (2012), 
Ridzoňová (2011), Talarovičová (2012). 
Na každej hierarchickej úrovni sme tiež hodnotili vzťah medzi zarastaním 
a prírodnými podmienkami územia a vzdialenosťou od sídla pomocou χ2 (chí-
kvadrát) testu dobrej zhody. 
 
Charakteristika modelových území 
 

Podrobnejšiu charakteristiku možno nájsť v prácach Höfer (2012), 
Ridzoňová (2011), Talarovičová (2012) a v práci Gallayová (2008), tu uvádzame 
len stručnú charakteristiku: 

CHKO – BR Poľana – 
územie sa rozkladá na ploche 
20 360 ha v nadmorských 
výškach 460 – 1458 m n. m. na 
dvoch rozdielnych 
geomorfologických celkoch. 
V západnej časti je to pohorie 
Poľana budované 
prevažne andezitmi a ich 
pyroklastikami a východná časť 
sa rozkladá vo Veporských 
vrchoch s prevládajúcimi 
granodioritmi 
a metamorfovanými horninami. 
Prevládajúcim pôdnym typom sú 
kambizeme, sklon svahov sa 
pohybuje od 0 do 50 (prevládajú 
svahy do 30°). Klimatická oblasť 
sa mení od mierne teplej až po 
chladnú horskú. V roku 1949 
necelých 87 % územia pokrýval 
les a takmer 13 % patrilo 
travinno-bylinným porastom (TBP).  

 

Obr. 3: Poloha TBP pre hodnotenie 
distribúcie náletových drevín v modelovom 
území Brezno 
 

Figure 3: Localization of the model area 
Brezno for succession`s trees distribution 
evaluation 
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Halič – veľkosť 
modelového územia bola 
10 000 ha. Nachádza sa na 
rozhraní Juhoslovenskej 
kotliny, pohoria Ostrôžky 
a Revúckej vrchoviny v SZ 
okolí obce Halič v nadmorských 
výškach 200 až 900 m n. m. 
V podloží prevládajú 
pyroklastiká andezitov, svahové 
hliny a riečne náplavy, na 
ktorých sa prevažne vytvorili 
kambizeme, pseudogleje 
a fluvizeme. Sklon svahov sa 
pohybuje v intervale 0 – 35° 
(prevládajú svahy do 15°). 
Územie leží v teplej až mierne 
teplej klimatickej oblasti. 
V roku 1982 50 % územia 
pokrýval les, 22 % zaberali TBP 
a približne 20 % tvorila orná 
pôda. Na obr. 10 je zobrazená 
poloha TBP, v rámci ktorého 
sme hodnotili distribúciu 
zárastových drevín.  

Brezno – veľkosť modelového územia bola 6 400 ha. Leží na rozhraní 
Horehronského podolia a Verporských vrchov v západnej časti okolia Brezna na 
pestrom geologickom podloží (metamorfované horniny, svahové hliny a sutiny, 
riečne náplavy, karbonáty). Nadmorská výška sa pohybuje od 450 do 1000 m n. m. 
Prevládajúcim pôdnym typom sú kambizeme, za nimi nasledujú rendziny. Sklony 
svahov sa pohybujú v intervale 0 – 50° (prevládajú svahy do 30°). Klimatická 
oblasť sa mení od mierne teplej až po mierne chladnú. V roku 1987 v území 
prevládal les (41%), za ním nasledovali TBP (33%) a orná pôda (13%). Distribúciu 
náletových drevín sme hodnotili na TBP, ktorého poloha je zobrazená na obr. 3. 

Sabinov – rozloha modelového územia bola 10 000 ha. Leží na rozhraní 
Spišsko – šarišského medzihoria, Čergova, Beskydského predhoria a Ondavskej 
vrchoviny v nadmorských výškach od 200 do 1100 m n. m. V podloží dominujú 
flyšové horniny a riečne náplavy, na ktorých sa prevažne vytvorili kambizeme 
a fluvizem. Sklony sa pohybujú od 0° do 40° (prevládajú svahy do 20°), klimatická 
oblasť sa mení od teplej po mierne chladnú. V roku 1984 zaberal les 40 % územia, 

Obr. 4: Poloha TBP pre hodnotenie distribúcie 
náletových drevín v modelovom území 
Sabinov 
 

Figure 4: Localization of the model area 
Sabinov for succession`s trees distribution 
evaluation 
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orná pôda 30 % a TBP 20 %. Na obr. 4 sme zobrazili polohu TBP, v rámci ktorého 
sme hodnotili distribúciu zárastových drevín. 
 
Výsledky 
 
Zmeny krajinnej pokrývky a zarastanie poľnohospodársky využívaných plôch 
na úrovni celého Slovenska na základe údajov Corine Land Cover za obdobie 
rokov 1990 až 2006 
 

Podľa údajov z Corine Land Cover (CLC) medzi rokmi z rokov 1990 
a 2006 došlo k zmene krajinnej pokrývky na ploche približne 265 335 ha (5,4 % 
z plochy Slovenska). Zvyšných necelých 95 % bolo bezo zmeny. K najväčším 
patrili zmeny z lesných porastov na prechodné lesokroviny (34 % zo všetkých 
zmenených plôch). Sem môžeme rátať plochy po ťažbe a kalamitné plochy (ako 
napr. kalamita v Tatrách v roku 2004). Je vidieť aj opačný proces, keď bývalé 
obnovné plochy zarastajú naspäť na les – zmena prechodných lesokrovín na 
listnatý les (20 % zo zmenených plôch). K zníženiu intenzity využívania, zmena 
z nezavlažovanej ornej pôdy na mozaiku polí, lúk a trvalých kultúr, nastala na 6 % 
z celkovej zmeny. Zmeny z podielom nad 3 % z rozlohy zmenených plôch 
uvádzame v tab. 1. Podrobnejšie výsledky uvádzame v práci Midriak a kol. (2011). 
 
Tab. 1: Prehľad najvýznamnejších zmien krajinnej pokrývky SR za roky 1990 – 
2006 (Midriak et al., 2011) 
 

Table 1: Overview of the biggest land cover changes in Slovakia between years 
1990 – 2006 (Midriak et al., 2011) 
 

CLC 1990 CLC 2006 
Podiel zo 

zmenených 
plôch 

Podiel 
z plochy 

Slovenska 
Ihličnatý les Prechodné lesokroviny 25 % 1,3 % 
Prechodné lesokroviny Listnatý les 14 % 0,7 % 
Listnatý les Prechodné lesokroviny 9 % 0,5 % 

Nezavl. orná pôda Mozaika polí, lúk a trvalých 
kultúr 6 % 0,3 % 

Prechodné lesokroviny Zmiešané lesy 6 % 0,3 % 
Trávne porasty (lúky, 
pasienky) Prechodné lesokroviny 5 % 0,3 % 

Zmiešané lesy Prechodné lesokroviny 4 % 0,2 % 
Trávne porasty (lúky, 
pasienky) Nezavl. orná pôda 3 % 0,2 % 
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Rozloha zarastených plôch v roku 2006, ktoré boli v roku 1990 
poľnohospodársky využívané, bola 32 694 ha. Plocha, ktorá potenciálne mohla 
zarásť tvorila 2 493 028 ha (51 % SR). Teda za roky 1990 až 2006 novo zarástlo 
1,3 % poľnohospodárskych plôch. Tento údaj hovorí len o novo zarastených 
plochách za uvedené obdobie. Nezahŕňa tie plochy, ktoré boli už v roku 1990 
zarastené určitým stupňom zarastenia (bližšie metodika) a i v roku 2006 patrili do 
tej istej kategórie, teda z údajov CLC nie je možné zistiť, či boli v roku 2006 
zarastené rovnako, viac alebo menej. Aj keď u nich predpokladáme určitú zmenu, 
veľkosť tejto zmeny však nebola taká výrazná, aby boli tieto plochy pri hodnotení 
CLC v roku 2006 preradené do inej kategórie. Takéto plochy sme nazvali ako tzv. 
„staré zárasty“: 
 

• Rozloha plôch, ktoré patrili v roku 1990 do kategórie Prevažne 
poľnohospodárskych areálov s výrazným podielom prirodzenej vegetácie 
a rovnako boli do tejto kategórie zaradené v r. 2006 je 382 319 ha, čo je 15% 
z poľnohospodársky využívaných plôch v r. 1990 a necelých 8% z rozlohy 
Slovenska. 

• Rozloha plôch, ktoré boli zaradené do kategórie 324 Prechodné 
lesokroviny v roku 1990 i v roku 2006 a nenachádzali sa na lesnom pôdnom fonde 
(teda nešlo o  obnovné plochy po ťažbe či plochy po vetrovej kalamite, bližšie 
metodika) je 47 412 ha, čo sú necelé 2% z plochy poľnohospodársky využívaných 
plôch v r. 1990 a necelé 1% z rozlohy Slovenska. 

 
Možno tak zhrnúť, že na základe výsledkov z Corine Land Cover bolo 

v roku 2006 istým stupňom zarastených necelých 18% pôvodne poľnohospodársky 
využívaných plôch. 

Veľkým problémom je zarastanie najmä v chránených územiach, kde sa na 
trávne spoločenstvá viaže výskyt mnohých chránených druhov (Ujházy, 2003, 
Ružičková, 2006, Gömöryová et al., 2007, Halada et al., 2010, Krištín et al. 
a ďalší) a v neposlednom rade dochádza zarastaním aj k zmene tradičného vzhľadu 
krajiny (Jančura, 2003, Daniš, 2008). Pri porovnávaní stupňa zarastania 
jednotlivých chránených území sa bude poradie iné pri zohľadnení absolútnej 
rozlohy zarastajúcich plôch a iné, ak rozlohu zarastajúcich plôch vyjadríme ako 
percentuálny podiel z rozlohy poľnohospodárskych plôch (teda plôch, ktoré mohli 
zarásť), či z plochy travinno – bylinných porastov. V chránených územiach, 
ktorých súčasťou sú od založenia rozľahlé poľnohospodársky využívané plochy, 
majú zvyčajne plošne rozsiahlejšie zarastajúce plochy ako ostatné, avšak tieto 
môžu tvoriť len menšie percento z rozlohy poľnohospodárskych plôch. Ako 
príklad možno uviesť CHKO Štiavnické vrchy, kde za obdobie 1990 až 2006 
podľa údajov CLC zarástlo približne 638 ha, čo tvorí len 3% z plochy 
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poľnohospodárskych pôd v území. Na druhej strane v územiach, kde 
poľnohospodárske plochy tvorili od vyhlásenia len malú časť, je zvyčajne 
v absolútnych číslach rozloha zarastajúcich plôch nižšia, avšak môže znamenať aj 
zarastenie väčšieho podielu z plochy poľnohospodárskych plôch.  
 
Tab. 2: Sumárny prehľad nárastu zarastajúcich plôch v chránených územiach 
Slovenska za roky 1990 – 2006. NP sú vrátane ochranných pásem. % - 
percentuálny podiel, CHÚ – chránené územie, TBP – travinno-bylinné porasty. 
(podrobnejšie v práci Gallay, Gallayová, 2011) 
 

Table 2: Overview of afforestation`s growing in Slovakian`s protected areas 
between years 1990 – 2006. % - percentage, CHÚ – protected area, TBP – 
grassland area. (particulars in Gallay, Gallayová, 2011) 

 

Názov CHÚ 

Nový zárast (1990 – 2006) 
Rozloha 

zarastajúcej 
plochy (ha) 

% z poľnoh. 
pôdy v r. 1990 

v CHÚ 

% 
z rozlohy 

CHÚ 

% z rozlohy 
TBP v CHÚ 

CHKO Biele Karpaty 311 3 % 1 % 6 % 
CHKO Cerová vrchovina 32  1 %  0 % 2 % 
CHKO Dunajské luhy 300  16 %  3 % - 
CHKO Horná Orava 442  2 %  1 % 5 % 
CHKO Kysuce 1 205  8 %  2 %  15 % 
CHKO Latorica 429  2 %  2 %  7 % 
CHKO Malé Karpaty 368  5 %  1 %  16 % 
CHKO Poľana 220  9 %  1 %  10 % 
CHKO Ponitrie 57  1 %  0 %  4 % 
CHKO Strážovské vrchy 138  2 %  0 %  2 % 
CHKO Štiavnické vrchy 638  3 %  1 %  5 % 
CHKO Vihorlat 75  15 %  0 %  12 % 
CHKO Východné Karpaty 439  11 %  2 %  15 % 
CHKO Záhorie 101  1 %  0 %  1 % 
NP Malá Fatra 152  1 %  0 %  5 % 
NP Muránska Planina 503  8 %  1 %  7 % 
NP Nízke Tatry 1 351  3 %  1 %  13 % 
Pieninský NP 362  3 %  1 %  6 % 
NP Poloniny 1 509  26 %  4 %  32 % 
NP Slovenský kras 474  5 %  1 %  12 % 
NP Slovenský raj 198  3 %  1 %  12 % 
Tatranský NP 647  2 %  1 %  3 % 
NP Veľká Fatra 55  1 %  0 %  5 % 
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Príkladom môže byť CHKO Vihorlat, kde za obdobie rokov 1990 – 2006 na 
základe údajov CLC zarástlo len 75 ha, čo však tvorí 15 % z poľnohospodársky 
využívaných plôch v území. V tab. 2 prinášame porovnanie jednotlivých 
chránených území na základe percentuálneho podielu zarastajúcich plôch (za 
obdobie 1990 – 2006) z rozlohy poľnohospodárskych plôch v tom ktorom území. 
Podrobnejšie výsledky (aj s údajmi o „starých“ zárastoch) možno nájsť v práci 
Gallay, Gallayová (2011).  

Hodnotili sme tiež závislosť takto získaných údajov o zarastaní 
od prírodných podmienok územia (Midriak et al., 2011). Na základe našich analýz 
možno konštatovať, že k zárastom dochádza vo všeobecnosti najmä v 
podmienkach s nižším potenciálom pre poľnohospodárstvo, prevažne v 
podhorských až horských oblastiach, s nadmorskou výškou nad 500 m, na 
sklonoch nad 12°, v mierne chladnej až chladnej klimatickej oblasti, na 
vzdialenejších lokalitách od sídla. 

 
Podrobnejšie hodnotenie zarastania poľnohospodárskych plôch v rámci 
vybraných modelových území  

 
Keďže hodnotenie zárastov na základe výsledkov mapovania CLC, ako 

i hodnotenie závislosti takto stanovených zárastov od prírodných pomerov možno 
považovať za rámcové, hodnotili sme podrobnejšie zarastanie na viacerých 
modelových územiach. V tomto článku uvádzame príklady zo štyroch z nich. 
 
Modelové územie CHKO – BR Poľana  
 

V roku 1956 zaberali TBP viac ako 13 % súčasnej rozlohy CHKO – BR 
Poľana, v roku 2003 to bolo jej necelých 9 %. Na základe analýzy leteckých 
snímok z roku 1949 môžeme konštatovať, že v tom období bolo na území CHKO – 
BR Poľana 57 % TBP úplne bez zárastov a na 21 % TBP sme zaznamenali zárast 
v kategórii 1 – 10 %. Len na 5,5 % plochy záujmového územia sa vyskytoval 
zárast nad 25 %. Najviac zárastov bolo už v tomto období v severozápadnej časti 
CHKO – BR Poľana (Hutná, Šajbianska Bukovina).  

Aj pri hodnotení miery zárastov v roku 2003 je najviac zastúpená kategória 
0 %, tzn. bez zárastov (takmer 29 %), avšak v porovnaní s rokom 1949 sa jej 
výskyt znížil takmer o polovicu. Len 21 % TBP bolo bez zárastu v roku 1949 aj 
2003. Za uplynulých 50 rokov až 26 % TBP, ktoré boli v r. 1949 bez zárastu, úplne 
zarástlo (kategória 76 – 100 % v roku 2003). Až 83 % z hexagónov zaradených 
podľa snímok z roku 1949 do kategórie zarastenia na 51 – 75 % postúpil zárast do 
roku 2003 tak, že boli preradené do kategórie 76 – 100 %. V tab. 3 uvádzame 
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transformačnú maticu zmeny zarastania TBP CHKO – BR Poľana za uvedené 
obdobie v rámci jednotlivých hexagónov. 
 
Table 3: Transformačná matica zmeny stupňa zarastenia TBP medzi 1949 a 2003 
v CHKO – BR Poľana 
 

Tab. 3: Transition matrices between afforestation categories in 1949 and 2003 in 
Protected landscape area – Biosphere Reservation Poľana 
 

Kat. 
zárastov 

zárast 2003  

0% 1-10% 11-25% 26-50% 51-75% 76-100% Ostatné 
plochy 

0% 21,1% 18,1% 16,8% 6,8% 6,6% 26,5% 4,1% 
1 – 10% 6,5% 14,5% 16,7% 10,9% 10,2% 39,7% 1,5% 

11 – 25% 4,0% 6,1% 9,5% 7,4% 8,9% 62,4% 1,8% 
26 – 50% 2,1% 2,7% 7,1% 5,1% 7,9% 74,6% 0,6% 
51 – 75% 0,5% 1,6% 5,1% 3,6% 5,6% 82,8% 0,9% 

zárast 
1949 

 

 
Teda tabuľka vyjadruje, v koľkých percentách z hexagónov patriacich 

v roku 1949 do určitej kategórie, postúpil zárast do roku 2003 (alebo bol znížený - 
odstránený) natoľko, že bol hexagón preradený do inej kategórie zarastenia. Na 
obr. 5  prinášame celkové porovnanie miery zarastenia TBP v rámci celej CHKO – 
BR Poľana v roku 1949 a 2003. Na obr. 6 až 8 uvádzame príklad z TBP Majerová, 
kde na obr. 6 je ortofotosnímka TBP z roku 2003 s vyznačenou hranicou TBP 
v roku 1949, z čoho možno vidieť mieru zarastenia územia za uvedené obdobie. Na 
obr. 7 je zobrazený stupeň zarastania TBP Majerová v roku 1949 hodnotená 
v hexagonálnej sieti a na obr. 8 je zobrazená stupeň zarastania rovnakého územia 
z roku 2003.  
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Obr. 5: Porovnanie miery zarastenia TBP v CHKO – BR Poľana v roku 1949 a 2003 
 

Figure 5: Comparision of afforestation rank in PLA – BR Poľana between 1949 and 
2003 
 

 
odd 

Obr. 6: Ortofotosnímka z Majerovej (CHKO – BR Poľana) z roku 2003 
s vyznačením hranice TBP v roku 1949 
 

Figure 6: Orthophoto of „Majerová“ pasture (LPA - BR Poľana) in 2003. White 
line marking border of pasture in 1949. 
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Obr. 7: Miera zarastania TBP Majerová 
v roku 1949 hodnotená v hexagonálnej 
sieti (Gallayová, 2008) 

Obr. 8: Miera zarastania TBP Majerová 
v roku 2003 hodnotená v hexagonálnej 
sieti (Gallayová, 2008) 
 

Figure 7: Rank of pasture`s „Majerová“ 
afforestation in 1949 by methods of 
Gallayová (2008) 

Figure 8: Rank of pasture`s „Majerová“ 
afforestation in 1949 by methods of 
Gallayová (2008) 
 

       
 
Modelové územie Halič 
 

V roku 1984 najväčšiu časť hodnoteného územia (50 %) pokrýval les. Za 
ním nasledovali TBP s 22 % a orná pôda s 20 %. Do roku 2003 došlo však 
k úbytku poľnohospodársky využívanej pôdy, najmä na úkor TBP. Bez zmeny 
ostala najmä orná pôda, ktorá sa viaže na najúrodnejšie lokality v území. Z plôch 
v roku 1984 poľnohospodársky využívaných bolo v roku 2003 len 45% bez 
zárastov. Až 16 % z poľnohospodárskych pôd v roku 1984 (podľa základnej mapy 
1:10 000) do roku 2003 takmer úplne zarástlo (kategória zárastu 76-100%). 
Podrobnejšie údaje uvádzame v tab. 4. Na obr. 9 je zobrazený výrez z hodnoteného 
územia (okolie obce Tuhár) z roku 1984 na základnej mape 1:10 000. Rovnaké 
územie na ortofotosnímke z roku 2003 je na obr. 10 a na obr. 11 prinášame 
hodnotenie miery zarastania územia v roku 2003 v hexagonálnej sieti. 
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Tab. 4: Percentuálny podiel jednotlivých kategórií zárastov v roku 2003 z rozlohy 
TBP v roku 1984  
 

Table 4: Percentage of afforested area in 2003 from grassland`s area in 1984 
 

Kategória zárastu Percentuálny podiel z plochy poľnohos. pôdy v r. 1984 
bez zárastu (0 %) 45 % 

1 – 10 % 19 % 
11 – 25 % 8 % 
26 – 50 % 6 % 
51 – 75 % 5 % 

76 – 100 % 16 % 
 
Modelové územie Sabinov 
 

V tomto modelovom území došlo za hodnotených 21 rokov k menším 
zmenám krajinnej pokrývky než v ostatných modelových územiach. Podrobnejšie 
výsledky uvádzame v tab. 5.  
 
Tab. 5: Zmena krajinnej pokrývky za obdobie rokov 1982 – 2003 v modelovom 
území Sabinov 
 

Table 5: Land cover change between 1982 – 2003 in study area Sabinov 
 

DKŠ V roku 1982 V roku 2003 
Les 40 % 43 % 
Nelesná stromová a krovinová vegetácia 3 % 7 % 
Orná pôda 30 % 32 % 
Travinno – bylinné porasty 20 % 12 % 

 
Rozloha lesa sa zvýšila o 3 % z plochy hodnoteného územia (podobne sa 

zväčšila i plocha nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie), a to najmä na úkor 
TBP. Na základe našich analýz môžeme konštatovať, že za uvedené obdobie došlo 
k takmer úplnému zarasteniu (kategória zárastov 76 – 100 %) 5 % TBP z ich 
rozlohy v roku 1982. Na druhej strane, časť trávnych porastov (necelé 2 %) bola 
zmenená na ornú pôdu. Až 78 % nelesných plôch v hodnotenom území ostalo bez 
zmeny. 
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Obr. 9: TBP v okolí obce Tuhár v roku 
1984 
 

Obr.10: Ortofotosnímka okolia obce 
Tuhár z roku 2003. Obdĺžnik v strede 
územia označuje časť TBP, kde bola 
hodnotená distribúcia náletových drevín 
 

Figure 9: Grasslands in vicinity of 
Tuhár in 1984 
 

Figure 10: Orthophoto of Tuhár`s 
vicinity in 2003. White rectangle 
marking study area of succession trees 
dispersion 

  
 

 
Modelové územie Brezno 
 

V roku 1987 pokrýval les 41 % hodnoteného územia. TBP sa nachádzali na 
necelých 33 % územia a orná pôda zaberala približne 13 %. Trvalé kultúry zaberali 
menej ako 1 %. Za obdobie rokov 1987 až 2003 sa rozloha lesov viac-menej 
zachovala, dokonca klesla o 1 %. Aj keby sa mohlo na základe tohto zistenia 
mohlo zdať, že v území nedochádza k zarastaniu poľnohospodárskych plôch, nie je 
tomu tak. Príčinou poklesu rozlohy lesa v roku 2003 boli nové obnovné 
a kalamitné plochy, ktoré zapríčinili, že celková výmera lesa poklesla napriek 
zarastaniu poľnohospodárskych plôch. Zarastanie poľnohospodárskych pôd šlo na 
úkor najmä TBP, ktorých výmera poklesla na 24 % z rozlohy územia. Prehľad 
percentuálneho podielu plôch s rôznym stupňom zarastenia v roku 2003 
z poľnohospodárskych pôd v roku 1987 stanovený hexagonálnou metódou 
uvádzame v tab. 6. 
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Obr. 11: Miera zarastania územia v okolí obce Tuhár v roku 2003 hodnotená 
v hexagonálnej sieti (Höfer, 2012) 
 

Figure 11: Afforestation rank of Tuhar`s vicinity in 2003 evaluated by hexagonal 
net (Hofer, 2012) 
 

 
 
Tab. 6: Miera zarastania poľnohospodárskych pôd v roku 2003 v modelovom 
území Brezno 
 

Table 6: Percentage of afforested area in 2003 from agricultural area in 1984 – 
study area Brezno 
 

Kategória zárastu Percentuálny podiel z plochy poľnohos. pôdy v r. 
1987 

Bez zárastu (0 %) 37 % 
1 – 10 % 13 % 
11 – 25 % 22 % 
26 – 50 % 11 % 
51 – 75 % 8 % 
76 – 100 % 9 % 
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Závislosť intenzity zarastania poľnohospodárskych plôch od prírodných 
podmienok 

 
Výsledky hodnotenia závislosti zarastania od prírodných podmienok 

a vzdialenosti od sídla boli obdobné vo všetkých modelových územiach, preto ich 
tu komentujeme spoločne. Vo všeobecnosti možno zhrnúť, že sa potvrdil 
predpoklad, že štatisticky preukazne intenzívnejšiemu zarastaniu podliehajú plochy 
s horšími prírodnými podmienkami pre poľnohospodárske využívanie 
a vzdialenejšie od sídla. Na obr. 12 až 14 sú zobrazené príklady vzťahov medzi 
zarastaním a vybranými charakteristikami prostredia. Hodnoty zobrazené v grafoch 
vychádzajú z princípov χ2 testu dobrej zhody. Pri tejto metóde zisťovania závislosti 
dvoch kategoriálnych premenných, porovnávame spoločný výskyt týchto dvoch 
premenných v území (napr. výskyt zárastov a určitého pôdneho typu) s teoretickým 
(očakávaným) výskytom týchto dvoch premenných, teda takým, ak by medzi nimi 
neexistoval žiaden vzťah a ich spoločný výskyt by bol len náhodný.  

 

Obr. 12: Závislosť zarastania poľnohospodársky využívaných plôch od sklonu 
 

Fig. 12: Dependence between afforestation`s rank of agricultural areas and slope 
angle (°) 
 

 
 
Ak je medzi reálnou a očakávanou hodnotou dvoch premenných len malý 

(alebo žiadny) rozdiel, možno predpokladať neexistenciu vzťahu medzi nimi. 
Naopak, čím väčší je tento rozdiel, tým väčšia je pravdepodobnosť vzťahu medzi 
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nimi. Pri kladnom rozdiely (spoločný výskyt je častejší ako teoretická hodnota pri 
neexistencii vzťahu) možno predpokladať pozitívny vzťah. Naopak, ak je rozdiel 
záporný (spoločný výskyt je menej častý ako teoretická hodnota pri neexistencii 
vzťahu) možno predpokladať negatívnu závislosť. Hodnoty v grafoch (obr. 12 až 
14) predstavujú rozdiel medzi reálnou hodnotou spoločného výskytu zárastov 
a jednotlivými kategóriami vybranej charakteristiky prostredia. 

Z hodnôt na obr. 12 vyplýva pozitívny vzťah medzi hodnotami sklonu do 
15° a nižším stupňom zárastov. Najmä plochy bez zárastu sa „viažu“ na svahy so 
sklonom do 10°. Plochy takmer úplne zarastené (76 – 100%) vykazujú negatívny 
vzťah so sklonmi do 15°. Naopak pozitívny vzťah majú so svahmi nad 15°. Tie sú 
zase v negatívnom vzťahu s plochami bez zárastu a s nižším stupňom zarastania. 

Na obr. 13 je zobrazená závislosť zarastania od stupňov nadmorskej výšky. 
Z grafu vidieť silnú väzbu plôch bez zárastov na najnižšie položené lokality (do 
300 m n. m.). Naopak zarastajúce lokality sa viažu najmä na polohy nad 400 m n. 
m. Veľmi preukazná závislosť sa potvrdila medzi intenzitou zarastania 
a vzdialenosťou od lesného okraja (obr. 14). Z výsledkov vyplýva, že najväčšiu 
náchylnosť na zarastanie majú plochy do 50 m od lesného okraja. Na vzdialenosti 
väčšie ako 100 m od lesného okraja (prípadne iného zdroja semien) sa preukazne 
viažu plochy bez zárastu, prípadne s ojedinelým zárastom. Podrobnejšie výsledky 
možno nájsť v prácach Gallayová (2008), Ridzoňová (2010), Höfer (2011), 
Talarovičová (2011). 

 
Obr. 13: Závislosť zarastania poľnohospodárskych využívaných plôch od 
nadmorskej výšky 
 

Figure 13: Dependence between afforestation`s rank of agricultural areas and 
elevation 
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Obr. 14: Závislosť zarastania poľnohospodársky využívaných plôch od 
vzdialenosti od okraja lesa 
 

Figure 14: Dependence between afforestation`s rank of agricultural areas and 
distance to forest 
 

 
 
Hodnotenie disperzie drevín na vybraných TBP v modelových územiach 
 

V troch z modelových území sme vybrali konkrétne TBP pre podrobné 
hodnotenie disperzie náletových drevín. Polohu každej dreviny sme zaznamenali 
pomocou GPS. 

 
TBP z modelového územia Halič 

 
Vybraný TBP sa nachádza v juhozápadnej časti širšieho okolia obce Tuhár 

v nadmorských výška 320 – 440 m n. m (obr. 10). Územie je orientované na sever 
a severovýchod, sklon svahov sa pohybuje v rozmedzí 5-30°. Geologické podložie 
tvoria prevažne pyroklastiká andezitov, za nimi nasledujú karbonátové horniny 
a riečne sedimenty. Z pôd prevažujú kambizeme, v menšej miere sú zastúpené 
rendziny. Lokalita je situovaná v blízkosti poľnohospodárskych objektov, ktoré 
boli v minulosti intenzívne využívané pre chov oviec a hovädzieho dobytka, čo 
podmieňovalo kosbu a pastvu v tejto oblasti a jej širšom okolí. Z južnej strany 
zasahuje do územia les, ktorý posledných 30 rokov výrazne postupuje. 
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Fytogeograficky patrí vegetácia do oblasti panónskej flóry. Les tvorí prevažne buk 
lesný (Fagus sylvatica) a hrab obyčajný (Carpinus betulus). V záujmovom území 
bolo zaznamenaných 1636 jedincov a 25 druhov drevín. V celkovom zastúpení 
dominuje nálet Prunus spinosa (718 jedincov), ktorá sa vyskytuje prevažne v 
skupinách, Carpinus betulus (205 jedincov), Juniperus communis (182 jedincov). 
Na okraji lesov z južnej strany postupuje Corrylus avellana (184 jedincov) a Acer 
campestre (83 jedincov). V území sa nachádzajú i plané ovocné dreviny ako Pyrus 
pyraster (14 jedincov), Malus sylvestris (7 jedincov). Podrobný súpis druhov 
uvádzame v tab. 7. Väčšina jedincov sa nachádzala do vzdialenosti 75 m od 
lesného okraja. Vo vzdialenosti väčšej ako 125 m od lesa sme nálet prakticky 
nezaznamenali (obr. 15). 

 
Obr. 15: Závislosť počtu náletových drevín od vzdialenosti od lesného okraja na 
TBP v modelovom území Halič (Höfer, 2011) 
 

Figure 15: Dependence between number of succession`s trees and distance to 
forest in model area Halič (Höfer, 2011) 
 

 
 
Vybraný TBP z modelového územia Sabinov 
 

Hodnotený TBP sa nachádza v nadmorskej výške od 450 do 525 m n. m. Na 
juhovýchodne, západne až severne orientovaných svahoch, s prevažujúcimi 
sklonmi do 15°. Geologické podložie je tvorené flyšovými horninami, na ktorých 
sa vytvorili prevažne kambizeme. Drevinové zloženie v okolitých lesných 
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porastoch je pestrejšie ako v modelovom území Halič, prevažujúcimi drevinami tu 
sú buk (Fagus sylvatica), dub (Quercus petraea), hrab (Carpinus betulus) 
a borovica (Pinus sylvestris). V roku 1982 bolo územie využívané ako orná pôda. 
V súčasnosti sa územie nevyužíva ako orná pôda a dochádza k sukcesným 
procesom. Celkovo bolo zaznamenaných 1923 jedincov 23 druhov. Najpočetnejšie 
zastúpenými druhmi boli Fagus sylvatica (619 jedincov), Prunus spinosa (519 
jedincov), Acer campestre (219 jedincov) a Rosa sp. (173 jedincov). Podrobnejší 
prehľad počtu druhov je v tabuľke 7. Na obr. 16 je zobrazené rozmiestnenie 
sukcesných drevín na ploche TBP v závislosti od vzdialenosti od lesného okraja 
podľa jednotlivých druhov drevín. Oko vidieť z grafu počet drevín so 
vzdialenosťou od lesného okraja rýchlo klesá. Ich výskyt nad 75 m je skôr 
ojedinelý. 

 

Obr. 16: Závislosť počtu náletových drevín od vzdialenosti od lesného okraja 
podľa jednotlivých druhov v modelovom území Sabinov (Talarovičová, 2011) 
 

Figure 16: Dependence between number of succession`s trees (divided by 
species) and distance to forest in model area Sabinov (Talarovičová, 2011) 
 

 
 
Vybraný TBP z modelového územia Brezno 
 

Vybraná lokalita sa nachádza prevažne na západne až juhozápadne 
orientovaných svahoch v nadmorských výškach približne od 590 po 680 m n. m. V 
západnej časti prevládajú svahy so sklonmi v intervale 15-20°, vo východnej časti 
so sklonmi 10-15°. V podloží prevládajú metamorfované horniny, na ktorých sa 
vytvorili kambizeme. Zo severnej strany je plocha ohraničená 85 ročným lesným 
porastom, v ktorom prevažné zastúpenie má jedľa biela (Abies alba) a smrek 
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obyčajný (Picea abies). Z južnej strany je lokalita ohraničená mladým porastom, 
ktorý tvorí prevažne lipa malolistá (Tilia cordata) a hrab obyčajný (Carpinus 
betulus). Celkovo sme zaznamenali 1095 jedincov 22 druhov drevín. Početné 
zastúpenie jednotlivých druhov je v tabuľke č. 7.  
 
Tab. 7: Porovnanie zastúpenia jednotlivých druhov náletových drevín 
v modelových TBP 

Table 7: Comparison of succession`s trees  count among study areas 
 

 Halič Sabinov Brezno 
Abies alba - - 12 
Acer campestre 83 219 57 
Acer platanoides 3 3 - 
Acer pseudoplatanus 2 - 40 
Alnus glutinosa 4 74 - 
Alnus incana 3 - - 
Betula pendula - 39 45 
Carpinus betulus 205 - 238 
Cerasus avium 31 1 17 
Cerasus fruticosa 7 - - 
Corylus avellana 184 - 69 
Corylus colurna 17 - - 
Crataegus sp. 17 2 4 
Fagus sylvatica 22 631 4 
Fraxinus excelsior - 2 - 
Juniperus communis 182 8 1 
Ligustrum vulgare - 21 - 
Malus sp. 13 - - 
Picea abies - - 61 
Pinus sylvestris - 53 10 
Populus tremula 2 - 43 
Prunus spinosa 718 519 51 
Pyrus pyraster 14 - - 
Pyrus communis - 61 - 
Quercus cerris 37 - - 
Quercus petraea - 15 - 
Quercus robur 7 - 4 
Rosa sp. 20 173 77 
Rubus fruticosa - 2 - 
Rubus ideaus - - 9 
Salix alba 44 46 - 
Salix caprea - 6 7 
Sambucus nigra 5 - - 
Swida sanguinea - 13 23 
Syringa vulgaris - - 3 
Tilia cordata - 29 319 
Ulmus glabra - 1 - 
Ulmus laevis 16 - - 
Ulmus minor - 3 - 
Viburnum opulus - - 1 
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Najpočetnejším druhom je Tilia cordata, z ktorej sa na území nachádzalo 319 
jedincov prevažne v západnej časti územia, ktorá sa nachádza v nižších 
nadmorských výškach. Druhým najrozšírenejším druhom je Carpinus betulus s 238 
jedincami, ktorého najvyššia denzita je vo východnej časti územia s vyššou 
nadmorskou výškou. Na obr. 17 prinášame vývoj zmeny hraníc lesa na úkor 
hodnoteného TBP za obdobie rokov 1987 – 2010.Odd 
 
Obr. 17: Zmena hranice lesa v okolí modelového TBP Brezno za obdobie rokov 
1987 – 2010 (Ridzoňová, 2010) 
 

Figure 17: Change of forest border during period 1987 – 2010 in part of study 
area Brezno 
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Diskusia a záver 
 

V ostatných desaťročiach možno pozorovať vo vývoji krajiny Slovenska 
dva protichodné trendy. Na jednej strane je to intenzifikácia využívania krajiny 
spojená so záberom často najúrodnejších pôd – rozširovanie suburbánnych zón 
výstavbou hypermarketov, priemyselných parkov, výstavba diaľnic a pod. Na 
strane druhej je to zníženie intenzity až zanechávanie poľnohospodárskeho 
využívania v podhorských až horských regiónoch s následným zarastaním takýchto 
plôch drevinami (Olah, Boltižiar, Gallay, 2009). Pri pohľade na percentuálny 
podiel zarastajúcich plôch z rozlohy celého Slovenska (1,3 % z rozlohy 
poľnohospodárskej pôdy Slovenska nových zárastov za roky 1990 – 2006), by sa 
mohlo zdať, že ide len o zanedbateľnú plochu. Táto plocha však nie je rovnomerne 
rozptýlená po celom území Slovenska, ale je koncentrovaná najmä do podhorských 
až horských území, čoho výsledkom je v niektorých prípadoch až strata veľkej 
časti TBP. Proces opúšťania obhospodarovania poľnohospodárskych plôch a nich 
následné zarastanie prerástol v mnohých podhorských regiónoch do takých 
rozmerov, že Midriak et al. (2011) a Zaušková, Feješ, Kysucká (2011) ho začínajú 
označovať ako pustnutie krajiny. O fenoméne pustnutia tradičnej vidieckej krajiny 
v marginálnych oblastiach z hľadiska vhodnosti bývania píše i Huba (2009). Na 
jednej strane zarastanie môžeme považovať odpoveď krajiny na to, čo na danej 
lokalite má byť, ak do toho nezasahuje človek, pričom zmena smeruje k vyššiemu, 
komplexnejšiemu ekosystému s priaznivými dopadmi pre celé územie, ako napr. 
zvýšenie vododržnosti, zníženie povrchového odtoku, zníženie povodňovej hrozby, 
erózie, atď. Problémovým sa zarastanie stáva najmä v chránených územiach, kde 
sú na TBP viazané viaceré chránené druhy. Zarastanie po stáročia 
poľnohospodársky využívaných plôch mení tiež typický vzhľad krajiny, ktorý je 
často unikátnou hodnotou (Jančura 2003, Daniš 2008, Jančura, Slámová 2009, 
Flekalová, Salašová 2009). Ani odpoveď na otázku, či zarastanie zvyšuje alebo 
znižuje biodiverzitu, nie je jednoznačná (Olsson et al., 2000). Najmä v oblastiach, 
ktoré sú dlhodobo využívané v súlade s prírodnými podmienkami, môže 
zarastaním dochádzať k zníženiu počtu druhov. Krištín et al. (2010) poukazujú na 
to, že v Chránenom vtáčom území Poľana sa podmienky pre väčšinu vtáčích 
druhov odkázaných na lesné a lúčne biotopy výrazne zhoršili, hlavne v súvise 
s intenzívnym lesným hospodárstvom a sukcesným zarastaním lúk a pasienkov. 
Pričom Poľana predstavuje unikátne územie, kde je na jednej strane prítomné 
vtáctvo typické pre pralesovité montánne spoločenstvá a na druhej strane sa tam 
vyskytuje aj vtáctvo viazané na otvorené biotopy lazníckych usadlostí, ktoré sú na 
slovenské, ale aj európske pomery stále vo vysokej miere prirodzene udržiavané 
domácim obyvateľstvom. Naopak na kladný vplyv zarastania TBP na diverzitu 
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denných motýľov v okolí Vlkolínca poukazuje Babálová (2012), avšak zdôrazňuje 
potrebu zabránenia ich úplnej premene na les. 

Celkovo možno zhrnúť, že na základe výsledkov z Corine Land Cover bolo 
v roku 2006 istým stupňom zarastených necelých 18% pôvodne poľnohospodársky 
využívaných plôch. Z chránených území k najvýraznejšiemu zarastaniu (relatívne, 
vzhľadom k podielu TBP v území) za obdobie rokov 1990 – 2006 došlo v CHKO 
Kysuce, Malé Karpaty, Vihorlat, Východné Karpaty a v NP Poloniny, Slovenský 
raj, Slovenský kras a TANAP. Pri podrobnejšom hodnotení v rámci modelových 
území sa potvrdili predpoklady, že k zarastaniu dochádza najmä na plochách menej 
vhodných na poľnohospodárske využívanie (strmšie svahy, vyššie nadmorské 
výšky) a vzdialenejších od sídla. Našim výskumom sa tiež potvrdilo, že počet 
náletových drevín na voľnej ploche rýchlo klesá so zväčšovaním vzdialenosti od 
lesného okraja. V našom prípade sa náletové dreviny vo väčšej vzdialenosti ako 
130 m takmer nenachádzali. 
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/1190/12. 
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THE AFFORESTATION OF SLOVAKIA AGRICULTURE LANDSCAPE  

 
Summary 

 
Land use reflects the needs, demands and values of human society. In the 

development of land use in Slovakia, we are repeatedly watching intensification 
periods of land use (conversion forest land to agricultural, grassland to arable land, 
management in less suitable localities etc..), and in other hand, the land use 
abandoning which causes reforestation of abandoned localities. The cause of these 
changes is the natural area conditions change (e. g. climate change) and social 
changes. Since Second World War in Slovakia, we have recorded three major 
social changes that have significantly affected the image of our (mainly 
agricultural) land: 1948 (nationalization, collectivization), 1989 (regime change) 
and 2004 (Slovakia entry to the EU). The result of these changes is an economic 
profitability loss of agricultural land use in submountain and mountainous areas, 
leading to the land use abandoning and subsequent succession of these areas. 
Succession changes are leading to changes in area biotopes, which can be negative, 
particularly in protected areas. In this paper, we focused on evaluation of 
agricultural land use abandoning and subsequent ingrown by tree vegetation on 
three hierarchical levels. 1st level - national: we evaluated the tree vegetation 
ingrown of agricultural land, based on Corine Land Cover layers in 1990 and 2006 
at a 1:100 000 scale (EEA, 2010), from which were determined changed areas for 
the period 1990 to 2006 in Slovakia. 2nd level - model areas: PLA BR Poľana 
(ingrown changes between 1949 and 2003), Halič, Sabinov and Brezno (changes in 
80s and present). 3rd level: the selected parts of model areas with a more detailed 
description of ingrown (recording seeding trees position by GPS, determination of 
their type and age). At each hierarchical level, we also evaluated the relationship 
between natural conditions and the area ingrown with χ2 (chi-square) test of a good 
correlation. Our results show that about 18 % of originally agricultural areas were 
affected by particular ingrown degree in 2006, and that the ingrown generally 
occurs especially in terms of lower agriculture potential, mainly in the 
submountain and mountainous areas, with an 500 m altitude, above 12 degrees 
slopes and slightly cool - cold climate zone, at localities more distant from the seat. 
The mapping of the seeding trees distribution in ingrown grassland showed that 
most of the seeding trees were located to 100 m distance from the forest edge. At a 
distance greater than 125 m from the forest, we almost record no ingrown. 
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ZMENY KRAJINNEJ POKRÝVKY OKOLIA VODNEJ NÁDRŽE 
NITRIANSKE RUDNO V OBDOBÍ ROKOV 1949-2011 

 
Ivana Haladová 

 
Abstract 
 

Paper deals withland cover changes in 1km buffer  around the water 
reservoir Nitrianske Rudno in period 1949-2011. Results were obtained within the 
VEGA 1/0232/12 project, and were presented in the master thesis in FNS CPU in 
Nitra (Haladová, 2012). Land cover changes were evaluated through comparison 
of the historical air photos from 1949 and ortho-photo maps from 2002 that were 
actualised by field survey in 2009, 2010 and 2011. There was also evaluated the 
intensity of land use and intensity of changes in studied area. The studied area 
changed significantly during period of 60 years, the construction of the water 
reservoir contributed significantly to changes of the landscape structure. The 
water reservoir induced tourism and recreation activities, which in turn promote 
the development of the village itself. The build area increased three times, 
especially because of the recreation zone establishment. The character of the land 
management changed as well, the small-scale patches of arable land were merged 
to large blocks where monocultures are grown, or they werecovered to the 
meadows. 

 
Keywords: land cover, landscape, secondary landscape structure, Nitrianske Rudno 

 
Úvod 

 
V príspevku uvádzame výsledky získané v rámci projektu VEGA 

1/0232/12, ktoré boli prezentované v diplomovej práci na KEE FPV UKF v Nitre 
(Haladová, 2012). Zámerom práce bolo zistenie zmien krajinnej pokrývky v území 
ovplyvnenom výstavbou vodnej nádrže. Východiskovým obdobím je rok 1949, 
ktorý zachytáva krajinnú pokrývku tesne pred výstavbou vodnej nádrže a rok 2011 
bol vnímaný ako súčasný stav krajinnej pokrývky.  

Výstavba vodnej nádrže ovplyvnila krajinnú pokrývku záujmového územia, 
a to najmä v bezprostrednom okolí vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Z tohto 
dôvodu bola zvolená zóna 1km od hraníc vodnej nádrže. 

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť zmeny krajinnej pokrývky v okolí 
vodnej nádrže Nitrianske Rudno porovnaním historických leteckých snímok z roku 
1949 a ortofotomáp z roku 2002 aktualizovaných terénnym prieskumom. Pri 
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klasifikácii jednotlivých tried krajinnej pokrývky sme použili legendu CORINE 
Land Cover (CLC), podľa Feranca, Oťaheľa (2001) a Heymanna a kol. (1994).   

Čiastkovým cieľom bolo zhodnotiť zmenu intenzity využitia krajiny 
záujmového územia a kvantifikovať relatívnu veľkosť tejto zmeny podľa metodiky 
vytvorenej Boltižiarom a Olahom (2009).  

 
Vymedzenie záujmového územia 

 
Vodná nádrž Nitrianske Rudno je situovaná medzi intravilánmi obcí 

Nitrianske Rudno, Liešťany a Kostolná Ves. Tieto obce podľa administratívneho 
členenia ležia v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji. Z geografického hľadiska 
sú situované v Rudnianskej kotline, ktorá je súčasťou Hornonitrianskej kotliny. 
Záujmové územie leží západne od Prievidze, severovýchodne od Bánoviec nad 
Bebravou a južne od Považskej Bystrice. 
 
Obr. 1: Vymedzenie záujmového územia 
 

Figure 1: Area of iterest 

 
Výsledky 
 

Záujmové územie leží v poľnohospodársky využívanej krajine, preto 
najväčšiu plochu záujmového územia roku 1949 pokrývali Mozaiky polí a lúk, 
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označené kódom 242. Druhou najrozsiahlejšou triedou boli Lúky (231). 
Záujmové územie je obklopené lesmi, z tohto dôvodu mali veľký plošný 
podiel aj Prechodné lesokroviny (324) a Listnaté lesy (311). V oblasti boli 
pomerne rozšírené aj Ovocné sady (222).  Ako vidno z grafu č.1, triedy 
súvisiace so sídelnou zástavbou (111 Súvislá sídelná zástavba, 122 Cestná 
a železničná sieť a priľahlé areály, 141 Areály sídelnej zelene, 121 
Priemyselné a obchodné areály, 131 Areály ťažby nerastných surovín) 
a Vodné toky (511), zaberali pomerne malú plochu záujmového územia. 
 
Graf 1: Rozlohy jednotlivých tried krajinnej pokrývky v roku 1949 
 

Graph 1:  Area of land cover classes in the year 1949  
 

 
 
 

V roku 2011 sme identifikovali vyšší počet tried krajinnej pokrývky než 
v roku 1949 (uvedené v grafe č.2). Súvisí to s výstavbou vodnej nádrže (512 Vodné 
plochy), rozvojom cestovného ruchu (142 Areály športu a zariadení voľného času, 
123 Móla), kolektivizáciou poľnohospodárskej pôdy (211 Nezavlažovaná orná 
pôda), ako aj s lepšou kvalitou snímok (133 Areály výstavby). Tak, ako v roku 
1949, aj v súčasnosti prevažnú väčšinu záujmového územia pokrývajú 
poľnohospodársky využívané plochy, lúky a lesy. Pribudla vodná nádrž 
a trojnásobne sa rozšírila sídelná zástavba. 
 
 



Geoinformation                                                                                                 8/2012 

 
 

51 

Obr. 2: Krajinná pokrývka v roku 1949  
 

Figure 2: Land cover in the year 1949 
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Obr. 3: Krajinná pokrývka v roku 2011 
 

Figure 3: Land cover in the year 2011 
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Graf 2: Rozlohy jednotlivých tried krajinnej pokrývky v roku 2011 
 

Graph 2: Area of land cover classes in the year 2011 
 

 
 
Vyhodnotenie zmien  krajinnej pokrývky v priebehu rokov 1949 – 2011  
 

Typy zmien sme rozdelili do jedenástich kategórií podľa Cebecauerovej 
(2007), a to: intenzifikácia, extenzifikácia, zalesnenie, odlesnenie, urbanizácia, 
zánik sídelných prvkov, zatopenie, odvodnenie, opustenie nerelevantná zmena 
a bez zmeny (graf č.3). 

Celková rozloha záujmového územia je 748,57 ha. Zmenených bolo 80% 
územia (598,5 ha). Zvyšných 20% územia (150,07 ha) sme vyhodnotili ako Bez 
zmeny, alebo s Nerelevantnou zmenou.  
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Graf 3: Typy zmien krajinnej pokrývky v záujmovom území v rozmedzí rokov 
1949 a 2011 
 

Graph 3: The secondary landscape change types in the area of interest in period 
1949 – 2011 
 

 
 
Percentuálne hodnoty v nasledujúcom vyhodnotení sú vypočítané len 

z rozlohy zmenenej časti územia. 
Najrozšírenejším typom zmeny v záujmovom území je intenzifikácia 

poľnohospodárstva, ktorá sa dotkla 209,53 ha z celkovej rozlohy záujmového 
územia, čo predstavuje 35%-ný podiel zo všetkých zmien. Pozemky s rôznymi 
majiteľmi sa zlúčili do veľkoblokových polí, čím sa zintenzívnilo ich využívanie. 
Do tohto typu zmeny sme zaradili aj výsadbu ovocných sadov, premenu cestných 
areálov na ornú pôdu, či sady, ale aj premenu sídelnej zelene na poľnohospodársky 
využívanú pôdu (záhrady, sady). 

Druhým najrozšírenejším typom zmeny je extenzifikácia 
poľnohospodárskej pôdy. V tomto prípade sa úzkopásové polia, záhrady či sady 
zmenili na lúky. Táto zmena zasiahla plochu 147,13 ha čo predstavuje 25% 
zmeneného územia. 

Zalesnenie záujmového územia predstavuje 10%-ný podiel v rámci typov 
zmien. Zalesnených bolo 59,35 ha. Do tejto kategórie sme zaradili najmä vznik 
lužného lesa severne od priehrady. Pred výstavbou priehrady rástli na danom 
území len brehové porasty, okolité pozemky boli poľnohospodársky využívané ako 
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úzkopásové polia. Do kategórie zmien Zalesnenie patrí aj zarastenie lúk lesným 
porastom, či premena triedy Prechodné lesokroviny (342) na triedu Lesy (311/312), 
čo sme vyhodnotili ako starnutie porastu. Zaradili sme sem aj premenu cestných 
areálov na lesný porast, ako aj zarastenie hliniska lesným porastom, či vznik 
remízok a medzí v poliach.  

Naopak, odlesnenie zasiahlo 4% záujmového územia. Lesný porast 
a nelesná stromová vegetácia boli odstránené z celkovej  plochy 26,86 ha. Do tejto 
kategórie zmien sme zaradili premenu lesných porastov a nelesnej stromovej 
vegetácie na lúky, záhrady, sídelnú zástavbu, prechodné lesokroviny, ale aj  na 
ornú pôdu. 

Významnou zmenou je aj urbanizácia, ktorá sa prejavila na 10% rozlohy 
zmeneného územia. Intravilány obcí sa od roku 1949 rozšírili o 60,7 ha.. Do 
urbanizácie sme zaradili výstavbu sídel, cestných areálov (cesty, parkoviská), ako 
aj objektov občianskej vybavenosti (obchody, zdravotnícke stredisko, futbalové 
ihrisko a pod.). Ako urbanizáciu sme vyhodnotili aj výstavbu priehradného múru. 

Niektoré budovy boli v priebehu času zbúrané a nahradené záhradami, 
sídelnou zeleňou, poľami či cestami. Túto zmenu sme vyhodnotili ako zánik 
sídelných prvkov. Od roku 1949 zanikli sídla zaberajúce plochu 2,32 ha. Zo 
všetkých typov zmien táto zmena  predstavuje 0,39%. 

Priehradou bolo zatopených 70,61 ha, čo predstavuje 12% zo všetkých 
typov zmien. Do kategórie zatopenie sme zarátali aj vznik zamokrených lúk, najmä 
rozsiahlu podmáčanú lúku na severovýchodnom okraji priehrady. Tok riečky 
Nitrica bol po výstavbe priehrady mierne upravený a zmenil pôvodné koryto. Aj 
túto zmenu sme v mieste nového koryta vyhodnotili ako zatopenie. 

Plošne najmenšou zmenou je v záujmovom území  odvodnenie 
(hydromeliorácia) 1,31 ha z rozlohy záujmového územia, čo predstavuje len 0,22 
% zmien. Do tejto kategórie zmien sme zaradili odvodnenie niektorých 
podmáčaných lúk a ich premenu na ornú pôdu, lúky, či záhrady. Zaradili sme sem 
aj čiastočný zánik pôvodného koryta riečky Nitrica v dôsledku posunu koryta pri 
výstavbe vodnej nádrže. 

Plošne menej rozsiahlou zmenou je aj opustenie, na ploche 21,11 ha, čo 
predstavuje spolu 4 % rozlohy zmeneného územia. Do tohto typu zmeny sme 
zaradili zarastanie trávnych porastov krovinami a vytvorenie čiernej skládky 
odpaduAko Nerelevantnú zmenu sme vyhodnotili zmenu využívania sídelnej 
zástavby na komerčné účely, zmenu úzkopásových polí na sady prípadne záhrady. 
Patrí sem aj opačný proces (komerčne využívané areály zmenené na sídelnú 
zástavbu, sady a lúky na záhrady). Do tejto kategórie spadajú zmeny, ktoré sa 
udiali len v rámci prvej úrovne triedy CLC. Zaradili sme sem však aj premenu 
riečneho koryta na zamokrenú lúku. Nerelevantné zmeny sa udiali na ploche   
23,93 ha, čo predstavuje 13% celkovej rozlohy riešeného územia. 



Geoinformation                                                                                                 8/2012 

 
 

56 

Do kategórie Bez zmeny sme zaradili 125,73 ha, čo predstavuje 17%  
z celkovej rozlohy záujmového územia. V tomto prípade sa triedy využitia 
druhotnej krajinnej štruktúry v rozmedzí sledovaného časového obdobia (1949 – 
2011) nezmenili vôbec. 

Od roku 1949 pribudli v záujmovom území triedy Móla (123), Skládky 
(132), Staveniská (133), Nezavlažovaná orná pôda (211) a Vodné plochy (512).  

Výskyt triedy Móla (123) je viazaný na napustenie vodnej nádrže Nitrianske 
Rudno. Sú využívané prevažne na rekreáciu v rámci priľahlého rekreačného areálu, 
alebo na rybárčenie. Zaradili sme do tejto triedy len plošne väčšie móla, viditeľné 
aj na snímkach, menšie móla sme do mapovania nezaradili. 

Trieda Skládky (132) sa objavila v súvislosti s družstvom v západnej časti 
záujmového územia. Je využívaná prevažne ako čierna skládka komunálneho 
odpadu, ale aj na skladovanie nepotrebnej slamy z okolitých polí. 

Staveniská (133) sa vyskytujú vzácne aj v súčasnosti. Je pravdepodobné, že 
sa táto trieda využitia krajinnej štruktúry vyskytovala v záujmovom území aj 
v roku 1949. Nízka kvalita snímok nám ju však nedovolila identifikovať. 

V dôsledku kolektivizácie sa úzkopásové polia, pôvodne využívané 
viacerými vlastníkmi a klasifikované v triede 242, zlúčili do veľkoblokových polí. 
Vytvorila sa tak trieda Nezavlažovaná orná pôda (211). 

Trieda Vodné plochy (512) sa v záujmovom území objavila až po výstavbe 
vodnej nádrže. Pred jej výstavbou sa v sledovanom území nachádzali len Vodné 
toky (511), alebo Zamokrené lúky (411). 

V minulosti fungujúca tehelňa a k nej patriace hlinisko sú už v súčasnosti 
mimo prevádzky. Hlinisko zarástlo krovinatým porastom. Iný Areál ťažby 
nerastných surovín (131) sa v záujmovom území nenachádza. Z tohto dôvodu sa 
táto trieda využitia krajinnej štruktúry vyskytovala len vo vrstve z roku 1949. 

Niektoré cesty boli v priebehu času preložené, rozšírené, alebo spevnené. 
V krajinnej štruktúre z roku 1949 sme ako spevnené označili len hlavné cesty 
a cesty v rámci intravilánov obcí. Ako polygón Cestné a železničné areály (122) 
sme označili len hlavné cesty. 
 
Hodnotenie zmeny intenzity využitia krajiny v záujmovom území v rozmedzí 
rokov 1949 – 2011 
 

Zmenu v druhotnej krajinnej štruktúre (resp. využití krajiny) je možné 
vyjadriť aj intenzitou zmeny využívania (Boltižiar, Olah, 2009).  

Nás zaujíma rozsah a trend zmeny využívania krajiny v záujmovom území 
počas skúmaného obdobia. Pre tento účel sme použili pomernú stupnicu podľa 
Boltižiara a Olaha (2009). Na jej základe sme využitie krajiny rozdelili do piatich 
tried: 
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Obr. 4: Typy zmien krajinnej pokrývky v období rokov 1949 – 2011 
 

Figure 2: Land cover change types in period 1949-2011 
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           1   –  prirodzené alebo prírode blízke ekosystémy (les, vodné plochy) 
2 – ekosystémy s pôvodnými druhmi ale so zmenenou štruktúrou 

(lesokroviny, nelesná stromová vegetácia, zamokrené plochy) 
3 – nepôvodné ale stabilizované prírodné ekosystémy (sekundárne trvalé 

trávne porasty, úzkopásové polia) 
4 – nepôvodné ekosystémy vyžadujúce si trvalé udržiavanie (polia a trvalé 

kultúry ako sady, záhrady alebo sídelná zeleň) 
5 – umelo vytvorené plochy (urbanizované plochy) 

 
Pre výpočet intenzity zmeny sme použili vzorec: 
Iz = i2011 – i1949 
kde: Iz – intenzita zmeny využitia, i1949 – intenzita využitia krajiny 

záujmového územia v roku 1949, i2012 - intenzita využitia krajiny záujmového 
územia v roku 2011. 

 
Ak je výsledné číslo kladné, intenzita sa zvýšila (intenzifikácia využívania), 

ak je záporné, intenzita sa znížila (extenzifikácia využívania). V riešenom území 
došlo k extenzifikácii využitia krajiny na ploche 291,28 ha, čo predstavuje 39% 
rozlohy územia. Túto zmenu ovplyvnila najmä premena úzkopásových polí na lúky 
a pasienky. Intenzifikácia využívania krajiny zasiahla 136,21 ha, čo je len 18% 
rozlohy záujmového územia. Intenzita využívania ostatných plôch záujmového 
územia sa v priebehu sledovaného obdobia nezmenila. Spadajú sem prevažne polia 
a niektoré stromové porasty. 

 

Graf 4: Zastúpenie čiastkových zmien intenzity využívania krajiny v záujmovom 
území. 
 

Graph 4: Parital changes of the  land use intensity 
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Obr. 5: Zmena intenzity využívania krajiny v období rokov 1949 – 2011 
 

Figure 5: Land use intensity changes in period 1949 – 2011 
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V roku 1949 prevažnú časť záujmového územia (487,97 ha) zaberali 
úzkopásové polia, čiže intenzívne poľnohospodársky využívaná pôda. V súčasnosti 
sa časť tejto pôdy (143,45 ha) premenila na lúky a pasienky, čím došlo 
k extenzifikácii poľnohospodárstva v riešenom území. Intenzita zmeny sa 
pohybovala na úrovni – 1 pre nezarastajúce lúky a pasienky a na úrovni – 2 pre 
opustené, zarastajúce lúky a pasienky. 

V súčasnosti zaberá orná pôda, čiže veľkoblokové polia a úzkopásové polia 
plochu 234,39 ha. Tieto časti riešeného územia  boli intenzívne poľnohospodársky 
využívané aj v roku 1949. Z tohto dôvodu sme intenzitu zmeny na daných 
plochách vyhodnotili ako nulovú. 

Ekologickú stabilitu záujmového územia najpriaznivejšie ovplyvnila vodná 
nádrž. Na mieste, kde sa nachádza prebehla výrazná extenzifikácia využívania 
krajiny (hodnota -3). 

Rovnako výrazná extenzifikácia prebehla aj na okrajoch brehových 
porastov, kde orná pôda zarástla stromovým porastom. 

 
Záver 

 
Letecká snímka  má pri mapovaní druhotnej krajinnej štruktúry viaceré 

prednosti. Predovšetkým sú to možnosti mapovania rôzne veľkých území v takmer 
rovnakom čase alebo opakovane vo vhodne zvolených termínoch. Snímka ďalej 
umožňuje určiť polohu, čas výskytu, kvalitu a kvantitu sledovaných objektov 
krajiny (Feranec a kol., 2010). 

Použitie leteckých snímok pri mapovaní krajinnej štruktúry má však podľa 
Boltižiara (2007) aj niekoľko nevýhod. Letecká snímka zobrazuje úplne všetko, čo 
bolo v okamihu expozície v teréne viditeľné. Zobrazuje preto aj rušivé javy, ktoré 
sťažujú, prípadne znemožňujú jej interpretáciu. K najviac rušivým vplyvom patrí 
oblačnosť a tiene spôsobené reliéfom. 

Najpresnejšie údaje je možné získať mapovaním súčasnej krajinnej 
štruktúry pomocou diaľkového prieskumu Zeme, skombinovaným s terénnym 
prieskumom. Z pochopiteľných dôvodov, nie je terénny prieskum uskutočniteľný 
pri mapovaní historickej krajinnej štruktúry. V tomto prípade je možné spoliehať 
sa len na dobové mapy. Použitá metóda mapovania však stále nedokáže zachytiť 
úplne všetky typy zmien druhotnej krajinnej štruktúry. 

Výstavba a napustenie vodnej nádrže výrazne ovplyvnili záujmové územie,  
či sa jedná o zmenu využívania krajiny (zmeny obhospodarovania 
poľnohospodárskych areálov, výstavba rekreačných areálov, parkovísk a pod.), 
alebo o zmenu charakteru krajiny (vytvorenie vodnej plochy).  
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THE SECONDARY LANDSCAPE STRUCTURE CHANGES NEAR 
WATWR RESERVOIR NITRIANSKE RUDNO IN PERIOD 1949-2011 

 
Summary 
 

The most accurate data can be obtained by using geographical information 
systems, combined with field survey. For obvious reasons, field survey is not 
feasible for historic landscape structure. In this case, it is possible to rely solely on 
contemporary maps. But the method of mapping still cannot completely capture all 
secondary landscape structure changes. 

Construction and filling of the dam greatly affected the area of interest, 
whether it is a change of land use (change of the agricultural areas management, 
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construction of recreation areas, parking lots, etc.), or change of the country 
character (creating a water surface). 
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NÁVRHY TEMATICKÝCH TRÁS V OBCI  PREČÍN A JEHO 
BEZPROSTREDNOM OKOLÍ 

 
Anton Kasagranda, Lucia Šolcová, Alfred Krogmann 

 
Abstract 

 
The main objective of this article is to provide basic characteristic of the 

municipality Prečín on example of geographical paradigms. Also to bring an 
example how is possible to base regional development on its design. For us is in 
this context essential to define the area, the basic geographic characteristics, 
describe the conditions of tourism and design development of the territory. 

 
Keywords: regional development, tourism, characteristic, potential, themed routes, 
municipality Prečín     
 
Úvod 

 
Regionálny rozvoj je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou vo viacerých 

vedných disciplínach. Aj geografia je jednou z nich a objektom jej záujmu je o. i. 
práve rozvoj regiónov. Cestovný ruch je v niektorých častiach Slovenska pre 
takýto rozvoj absolútne kľúčový. V článku sa snažíme na príklade geografických 
paradigiem štúdia záujmového územia podať príklad akým spôsobom sa dá skĺbiť 
prítomnosť predpokladov cestovného ruchu a ich následného rozvoja. Robíme tak 
prostredníctvom návrhov na dotvorenia infraštruktúry, vytvorenie tematických trás 
a celkovej polarizácie zázemia i blízkeho okolia.   

 
Vymedzenie územia 

 
Obec Prečín patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja, okresu Považská 

Bystrica. Nachádza sa asi 6 km južne až juhovýchodne od okresného mesta. 
Tvorená je dvomi územiami (Prečín a Zemianska Závada) medzi ktorými je 
vkliesnená obec Počarová. Zo západu až severozápadu susedí s mestom Považská 
Bystrica. Z juhu s územím obce Ďurďové. Severovýchodnú hranicu má spoločnú 
s Bodinou. Z východnej strany je jej susedom Veľká Čierna, Malé Lednice a 
Domaniža. Intravilán sa nachádza hlavne v západnej časti územia. Pozdĺž oboch 
brehov lemuje rieku Domanižanka. V miestnej časti Zemianska Závada je 
rozložený okolo cesty III. triedy, ktorá ňou vedie.  
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Mapa 1: Širšie územné vzťahy obce Prečín 
 

Map 1: Broader spatial relations of Prečín municipality 

 
Zdroj: Kasagranda, A. by ArcGIS 9.3., 2012 
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Stred obce leží na 49° 5' 18. 76" severnej zemepisnej šírky a 18° 31' 19.54" 
východnej zemepisnej dĺžky. Najnižšie položeným bodom je koryto rieky 
Domanižanka, ktorý sa nachádza,   v nadmorskej výške 332 m n. m.. Najvyšším 
miesto je  vrch Stráne s nadmorskou výškou 837 m n. m. (ležiaci v juhovýchodnej 
časti  Zemianskej Závady). Rozloha je 17,63 km2 a žije tu 1404 obyvateľov (2010). 
Z toho je 711 mužov a 693 žien. Hustota  zaľudnenia je 80 obyv./km2 (2010). 
Obcou je vedená cesta II. triedy E 517 smer Považská Bystrica – Rajec. V miestnej 
časti Zemianska Závada je štátna cesta III. triedy. V blízkosti, s časovou 
dostupnosťou asi pätnásť minút sa nachádza diaľničný privádzač Považská 
Bystrica – juh na diaľnicu D1 Bratislava – Žilina. Najbližšia železničná stanica je 
v Považskej Bystrici vzdialená asi 10 km. Tá je využívaná ako hlavná trať pre 
spojenie miest Bratislava - Žilina - Košice. Pri pohľade na rajonizáciu regiónov 
cestovného ruchu Slovenskej republiky vykonanú Ministerstvom hospodárstva SR 
(2005) je územie obce súčasťou Severopovažského regiónu cestovného ruchu, 
patriaceho do prvej kategórie s medzinárodným významom. 

 
Predpoklady cestovného ruchu  

 
Lokalizačné predpoklady delíme na prírodné a kultúrno-správne. Prvým 

dôležitým prírodným predpokladom je prítomnosť výrazne členitého reliéfu (pre 
formu rozvoja, ktorú chceme na území uplatniť takmer zásadný). Nadmorská 
výška obce je v rozpätí 332 - 837 m n. m. Ďalšími dôležitými prírodnými  
predpokladmi, ktorými obec disponuje sú Závadské jaskyne, PP Prečínska skalka, 
ako i prítomnosť CHKO Strážovské vrchy, ktoré budujú celé územie s výnimkou 
intravilánu a jeho bezprostredného okolia.  

Priamo na území obce sa nachádza jedna chránená prírodná pamiatka 
nazývaná „Prečínska skalka“. Na tomto maloplošnom chránenom území je 
vyhlásený 5. stupeň ochrany prírody. Na skale je slovenský dvojkríž. Je na nej 
umožnené lezenie, i keď len v lezeckých sprievodoch a sezónne, od 1.7 do 31. 12.. 
Niektoré časti sú zakázané úplne. Ďalšou zaujímavosťou územia sú tzv. Závadské 
jaskyne. Objekt sa nachádza mimo územia Prečína i jeho miestnej časti Zemianská 
Závada. Leží už na území obce Horný Moštenec. Nachádza sa v jeho tesnej 
blízkosti a prípadných turistov určite môže zaujať. Na miesto žiaľ v súčasnosti 
nevedie označený turistický chodník. Rovnako zaujímavá je blízkosť kontrastných 
foriem reliéfu (hlavne v Súľove, Manínskej tiesňave a pod.) ako skalnaté útvary, 
škrapy, rokliny, či krasové útvary ako jaskyne, priepasti a pod. tiež vhodné na 
rozvoj cestovného ruchu.  
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V kombinácií so 
spomenutými disponuje obec i 
kultúrno – správnymi 
predpokladmi, ktoré sú druhou 
nosnou skupinou lokalizačných. V 
obci sa nachádzajú niektoré 
kultúrne pamiatky, ktoré sú 
v súpise nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok Slovenskej republiky. 
Jedná sa o kostol „Narodenia 
Panny Márie“. Je to  rímsko-
katolícky kostol, pôvodne gotický 
s renesančnou úpravou z konca 16. 
a začiatku 17. storočia. Druhou 
kultúrnou pamiatkou je Kaplnka 
Sv. Anny (obrázok č.1), ktorá je 
baroková, z roku 1758, upravovaná 
koncom 18. storočia a obnovená v 
roku 1907. Nachádza sa v blízkosti 
obecnej farnosti. Pri 
charakteristike kultúrnych tradícií 

musíme spomenúť aktívnym folklórny súbor zmiešaného typu s názvom FS 
Limbora. Počas leta, prípadne jari a jesene sa uskutočňuje v obci niekoľko 
kultúrnych podujatí ako sú fašiangy, Michalský jarmok a podobne, kedy do obce 
pri takejto príležitosti prichádza viac návštevníkov.  

Tiež musíme spomenúť náleziská runového písma v obci Bodiná, 
púchovskej kultúry priamo v obci Prečín a pod.. Takýchto zaujímavostí je 
v bezprostrednom okolí obce viac. Dôležitým je i členstvo v mikroregionálnom 
združení Strážovské vrchy, neskôr premenovanom na Domaniža a okolité obce. Po 
územnej, programovej a funkčnej reštrukturalizácií mikroregiónu by mohla na 
tomto mieste vzniknúť inštitúcia s vynikajúcim predpokladom pre rozvoj 
cestovného ruchu v celej CHKO Strážovské vrchy.   

Realizačné predpoklady sú základným predpokladom pre samotné 
uskutočňovanie rekreácie. Členíme ich na komunikačné a materiálno-technickú 
základňu. 

Ťažiskovou úlohou komunikačných predpokladov je ich funkcia, ktorú 
majú pri zabezpečovaní minimálnych časových strát, potrebných na prekonanie 
vzdialeností medzi miestom trvalého pobytu účastníkov CR a miestom, ktoré chcú 
navštíviť (Mariot, 1983). Na území sú reprezentované hlavne cestnou 

Obr. 1: Kaplnka sv. Anny v Prečíne 
 

Figure 1: St. Anne´s chapel in Prečín 

 
Zdroj: Kasagranda, A. 2011 
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komunikáciou II. triedy E-517, spomínanej pri vymedzení územia. Okrem nej je to 
cesta III. triedy do miestnej časti Zemianská Závada.  

Materiálno-technická základňa je zastúpená hlavne cyklotrasami. Priamo 
cez obec Prečín vedie značená cyklotrasa – červená – smerom cez Domanižu, Malé 
Lednice, Veľká Čierna na Rajec. Rovnako modrá trasa, ktorá začína priamo 
v Prečíne, pokračuje do Bodinnej, pri kostole s odbočením vľavo a prekonaním 
malého hrebienka do Vrch Teplá. Na červené a modré trasy sa dá rôzne pripájať 
(PHSR obce Prečín 2008-2015).  

V obci sa tiež nachádza lyžiarsky vlek, využívaný hlavne miestnym 
obyvateľstvom, futbalové ihrisko, či dom kultúry, ktorý slúži na uskutočňovanie 
kultúrnych, či spoločenských podujatí ako sú zábavy, fašiangy, plesy, a pod..  

 
Návrhy rozvoja územia 

 
Prvú formu rozvoja, ktorú sme zvolili je vybudovanie cyklotrás 

v bezprostrednom okolí obce, ktoré obklopuje nádherná príroda. Prevýšenia,  
ponúkajú možnosti športového vyžitia od najmenej (najjednoduchších trás 
vedúcich po asfaltových cestách) až po najviac náročných športovcov (trasy 
s náročnými stúpaniami a zjazdmi sú základným predpokladom pre túto formu). 

Prvá cyklotrasa (červená) vedie z miestnej časti mesta Považská Bystrica, 
Zemianskeho Kvašova po lesnej ceste pozdĺž vrchu Bukovina naprieč dolinou 
a vrchom Úvoz. Ten kopíruje východnou stranou zo severu na juh po lesnej ceste, 
až k ďalšiemu vrchu Roháč. Pri ňom sa cesta stáča smerom na východ 
k Závadským Jaskyniam, až do Zemianskej Závady. Zo Závady po cestnej 
komunikácií smerom do Prečína až po križovatku na obec Počarová, kde sa napája 
na lesnú cestu ku Prečínskej Skalke. Odtiaľ tou istou lesnou cestou východnou 
stranou vrchu druhého Roháča až do obce Prečín pred futbalové ihrisko, kde končí. 
Na tejto trase je niekoľko ostrejších stúpaní, rovnako niekoľko zaujímavých 
a adrenalínových zjazdov. Dá sa prejsť približne za 3 až 4 hodiny, prípadne spojiť 
s prehliadkou maloplošných chránených území.  

Druhá cyklotrasa (oranžová) začína v miestnej časti Zemianská Závada. 
Vedie poľnou cestou poza obec Počarová až do Prečína, kde sa pod vrchom 
Hradište napája na ďalšiu lesnú cestu, ktorá vrch obchádza južnou, západnou 
a následne i severnou stranou. Následne prechádzame riekou Domanižanka naprieč 
intravilánom Prečína a pri časti nazývanej Podskálie sa napájame na ďalšiu lesnú 
cestu, ktorá nás dovedie až pod Ostrých vrch. Pri ňom sa otočíme späť smerom do 
obce, kde sa po veľmi príjemnom, rýchlom a nie veľmi náročnom zjazde 
dostávame do blízkosti futbalového ihriska. Trasa sa dá prejsť za dve až tri hodiny. 

Tretia cyklotrasa (fialová) je pre nenáročných cyklistov. Vedie z obce 
Zemianska Závada po ceste tretej triedy na rázcestie na cestu prvej triedy do 
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Prečína. Po tejto ceste pokračuje až po križovatku na Bodinú, kde sa následne točí 
doprava na cestu tretej triedy v až do Bodinej. Trasa sa dá prejsť bez väčších 
problémov za hodinu. Dá sa začať ako z obce Bodiná, tak z obce Zemianska 
Závada 
 
Mapa. 2: Návrh na vybudovanie cyklotrás v obci Prečín 
 

Map 2: Proposal for construction of bike routes in the Prečín municipality 
 

 
Zdroj: Kasagranda, A. by ArcGIS 9.3.2012, podklad: www.hiking.sk 
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Ďalšou z možností, ktorá sa vynára ako ideálna forma rozvoja je vytvorenie 
náučného chodníka. Ako územie, tak i jeho bezprostredné okolie disponuje 
mnohými doposiaľ akoby skrytými klenotmi (Podskalský Roháč, jaskyne, 
Prečínska skalka, skalné bralá, štíty, výhľady a pod.). Lákadlom je i fakt, že tento 
náučný chodník sa dá bezproblémovo prejsť počas jedného slnečného popoludnia. 
Prechádzku môžeme začať rovnako v Zemianskej Závade ako v Podskalí (mapa 3).  

 
Mapa 3: Návrh náučného chodníka 
 

Map 3: Proposal of educational path 
 

 
 

Zdroj: Kasagranda, A. by ArcGIS 9.3., 2011, podklad maps.google.sk, 
www.hiking.sk, foto: www.podskalie.sk, www.spaleostrazov.sk 
 

Začíname ju v Závade, odkiaľ sa vyberieme lesným chodníkom do 
Podskalia. Asi po pol kilometrovej túre sa nachádzame na druhej zastávke, v tesnej 
blízkosti Závadských jaskýň, ku ktorým sa z chodníka dostaneme v priebehu 
niekoľkých minút. Od nich pokračujeme po lesnej ceste až k lúke, kde zvrtneme 
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smer nášho putovania na sever. Priamo pred nami sa objaví vrch Roháč na ktorého 
vrchol vystúpime. Sme na tretej zastávke. Skalu obídeme zo západu a pokračujeme 
hrebeňom celej národnej prírodnej rezervácie až na vrchol Veľkých skál. Z nich 
zostúpime na rázcestie pod Roháčom a vychádzku zakončíme buď v rekreačnom 
stredisku Podskalie alebo v obci.  

Návrhy rozvoja územia zakončíme návrhom na vytvorenie penziónu, 
agropenziónu prípadne iného ubytovacieho zariadenia v CHKO Strážovské 
vrchy. Lokalita je ideálnym miestom na vytvorenie zázemia pre turistov. Nachádza 
sa tu samostatne hospodáriaci roľník, ktorý pôsobí v oblasti živočíšnej výroby 
a ktorý by mohol ponúkať možnosti agroturizmu (výroba syra, prípadne iných 
mliečnych výrobkov, jazdenie na koňoch a pod.). 

Okrem rozvoja agroturizmu obec disponuje horolezeckými stenami, 
navrhnutými i existujúcimi cykloturistickými trasami, turistickými chodníkmi, 
ihriskami ponúkajúcimi športové vyžitie v letných mesiacoch (hlavne futbal, tenis, 
squash, prípadne basketbal a pod.), či miestnym folklórom. I v spolupráci s ním 
obec organizuje kultúrne podujatí ako ples, fašiangy, hody... Súčasne si musíme 
uvedomiť, že horolezectvo, cykloturistika, turistika a pod., sú športmi, ktoré 
vzhľadom na zmenu životného štýlu ľudí žijúcich v mestách sú (hlavne pre 
mladých) z roka na rok lákavejšie. Naopak rodiny s deťmi, prípadne dôchodcov 
treba osloviť inými prednosťami, ktoré miesto ponúka.  

Obec leží takmer v strede CHKO a z jej zázemia sa dá dostať bez 
problémov do jej všetkých ostatných zaujímavých častí, ako sú maloplošné 
chránené územia, horolezecké steny, kultúrne pamiatky a pod. Atraktivitu územia 
zvyšuje blízkosť miest Považská Bystrica, prípadne Púchov a Bytča, v ktorých je 
možnosť inej formy vyžitia, ako rybárčenie, kúpaliská a pod.. Súčasťou k 
penziónu by mala byť možnosť objednania masáže, sauna, prípadne vírivá vaňa, 
jedáleň, v ktorej bude možnosť organizovania spoločenských podujatí, aspoň malý 
bazén, vinná pivnica, letná terasa, ohnisko, gril, tabuľa s vyznačenými 
zaujímavosťami v bezprostrednom okolí obce spolu s celou CHKO Strážovské 
vrchy na ktorej by mali byť spropagované všetky zaujímavosti územia a podobne. 
Pri správnom marketingu, prostredníctvom ktorého by sa podarilo skĺbiť všetky 
predpoklady je územie ideálnym miestom organizovania svadobných hostín 
a podobných akcií ako súkromného, tak verejného charakteru vo všetkých častiach 
roka. 

 

Záver 
 

Regionálny rozvoj je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou. I jedným zo 
základných pilierov Európskej únie je regionálna politika a s ňou súvisiaca 
kohézia, čiže stieranie regionálnych disparít. V článku (na obci Prečín) podávame 
príklad, akým spôsobom dokáže výskum prostredníctvom geografických 
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paradigiem analyzovať územie a následne poskytnúť návrhy na rozvoj 
prostredníctvom cestovného ruchu. 

Prvou nosnou kapitolou, ktorou sme sa v práci zaoberali bolo vymedzenie 
územia. Na jeho základe sme informovali čitateľa o základných pomeroch. V 
ďalšej sme opísali a  analyzovali všetky predpoklady cestovného ruchu. Podali sme 
základnú charakteristiku lokalizačných a realizačných predpokladov, ktorými obec 
disponuje a súčasne sú pre jej ďalší rozvoj takýmto smerom zásadné. 

Na silných stránkach a z nich plynúcich príležitostí sme vybudovali ďalšiu 
veľkú kapitolu článku, ktorou sú návrhy rozvoja územia. V nich sme postupne 
ponúkli cykloturistické tematické trasy, návrh na výstavbu penziónu, prípadne 
agropenziónu, spolu s návrhom na vytvorenie tematického chodníka.    

Článok sme sa snažili písať tak, aby bol prístupný pre čo najväčšie 
množstvo čitateľov, hlavne takých ktorí majú záujem vidieť a rozumieť vzťahom 
medzi regionálnym rozvojom a cestovným ruchom. Môže poslúžiť ako podkladový 
materiál pre vypracovanie projektov v nej navrhnutých, prípadne iných, taktiež ako 
územnoplánovacej dokumentácie, pri tvorbe propagačných materiálov o obci, 
prípadne združení, ktorých je obec súčasťou a pod.. 

 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu KEGA 023UKF-4/2011 K–11-305-00 
„Terénny geoekologický výskum ako východisková báza pre tvorbu učebných 
pomôcok“ a projektu VEGA 1/1143/12 Regióny: vývoj, transformácia a regionálna 
diferenciácia 
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PROPOSAL OF THEMATIC ROUTES IN PREČÍN MUNICIPALITY 

AND ITS IMMEDIATE SURROUNDINGS 
 
Summary 

 
Regional development is currently very actual topic. Also one of the main 

pillars of the European Union is regional policy and related cohesion – wiping of 
regional disparities. In the article (on example of municipality Prečín) we are 
giving examples of how can research based on geographical paradigm analyze area 
and then provide suggestions for development through tourism. 

The first main chapter that we have been dealt with in the thesis was 
definition of area. Basis on that, we inform the reader about the basic relationships.  
In the next part we describe and analyzed all the elements of tourism. We offered 
the basic characteristics of localization and the realization conditions which the 
municipality has and at the same time are for the further development essential. 

On the strengths and opportunities which are resulted from them we built 
the next great chapter, the proposals of development of area. In them, we had 
successively proposed to offer themed cycling tours, a proposal for the 
construction of the pension or agropension, together with propose to build themed 
trail. 
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We have tried to write the article in the way, there is accessible to the 
greatest number of readers, especially for those who are tried to see and understand 
the relationship between regional development and tourism. Can be used as 
background material for the development projects proposed in it, or others, as well 
as planning documentation, the creation of promotional materials about the 
community, or association, which is municipality part of them, or etc. .. 
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VYUŽITIE VOLUNTEERED GEOGRAPHIC INFORMATION 
 

Vladimíra Lišková, Andrej Fabián, Emília Lišková, Martin Boltižiar 
 

Abstract 
 

The main topic of this paper is VGI (Volunteered geographic information). 
It is an analysis of its creation, quality, credibility and use and also provide types 
of citizens, who contribute to database creation. VGI is a modern phenomenon in a 
world empowered by digital tools, which help identify and understand the most 
remote or any other parts of our planet in a simple way. Citizens as observers can 
provide information about new features or events in their area, even from a 
journey or vacation. This information could be helpful to managing in a time of 
emergency, for example an evacuation. Crowdsourcing is an important concept of 
information acquisition, used not only as a source for information, but also for the 
largest encyclopedia in the world – Wikipedia, which has millions of contributors. 
This should ensure a high rate of quality control and a large number of 
submissions. However websites with exclusively geographic information do not 
draw such attention as does Wikipedia, containing all scientific branches. That is 
why we have to concern ourselves more with the topic of geographic 
crowdsourcing information, especially for the reason of improving its quality and 
credibility and at the same time for the exclusion of false and misleading. 

 
Key words: neogeography, VGI (volunteered geographic information), 
authoritative information, crowdsourcing 

 
Úvod 

 
Vývoj geografického poznávania a myslenia bol prakticky od 

prvopočiatkov sprevádzaný podvedomým vnímaním poriadku a zmyslu, čiže 
jednoty (harmónie) sveta (Glacken, 1967). Starí Gréci ho označovali ako kozmos, 
pričom jeho protikladom bol chaos (Ivanička, 2002). V posledných rokoch vzniká 
nové chápanie geografie, označované ako neogeografia, avšak s novým 
vysvetlením pojmu.  
Termín neogeografia sa v 20. storočí používal na pomenovanie:  
• novovznikajúceho akademického prístupu k určitým aspektom geografie 
• nového akademického prístupu, ktorý bol do istej miery nezvyklý 
a zaoberal sa problematickými aspektmi geografie, ktoré bolo ťažké zachytiť 
• od štyridsiatych rokov 20. storočia bol termín používaný na pomenovanie 
štúdie komplexných vzájomných vzťahov medzi ľuďmi a geografiou 
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• koncom roku 1997 bol pojem navrhnutý na popis štúdia novovzniknutých 
on-line komunít a diskusných skupín (Hadden, 2008). 

V roku 2006 sa Andrew Turner vyjadril k neogeografii: „Pojem 
neogeografia znamená „nová geografia“ a pozostáva z mnohých techník 
a nástrojov, ktoré nespadajú pod tradičný geografický informačný systém (GIS). 
Profesionálny kartograf mohol používať ArcGIS, premýšľať o použití 
Mecatorovho alebo Mollweideho zobrazenia a rozhodovať o spornej oblasti. 
Neogeograf používa na mapovanie API (application programing interface), 
napríklad GoogleMaps a premýšľa o použití formátu GPX alebo KLM, o 
geotagovaní jeho fotografie a možno aj o vytvorení mapy z jeho letnej dovolenky. 
Podstatou neogeografie sú  ľudia používajúci a vytvárajúci svoje mapy, vytvorené 
podľa vlastných kritérií,  kombináciou existujúcich nástrojov. Neogeografia je 
o zdieľaní informácií, o polohe medzi priateľmi a návštevníkmi, o spoluvytváraní 
kontextu, a vďaka poznatkom pomáha lepšie poznať územie.“ 

Z pohľadu Szotta (2006) je neogeografia definovaná ako rôznorodé praktiky 
nespadajúce do profesionálnej geografie. Neogeografia sa podľa neho prikláňa 
k intuitívnemu, expresnému, osobnému, absurdnému, ba dokonca umeleckému 
alebo idiosynkratickému použitiu.  

Novým fenoménom nielen súčasnej doby, ale aj neogeografie, je VGI 
(volunteered geographic information, geografická informácia produkovaná 
dobrovoľníkmi), ktorý využíva obyvateľstvo ako snímač. Prispievateľov môžeme 
rozdeliť na viacero typov, akými sú laik, zainteresovaný amatér, expert – amatér, 
expert – profesionál a expert – autorita, pričom poskytnuté informácie môžeme 
rozdeliť do kategórií na informácie hnané trhom, pre spoločnosť a občianske/štátne 
(tabuľka č.1).  

Tak isto môžeme prispievateľov VGI rozdeliť na základe rôznych motívov: 
altruizmus, profesionálny alebo osobný záujem, intelektuálna stimulácia, ochrana 
alebo zlepšenie osobnej investície, spoločenská odmena a zlepšená osobná 
reputácia (tabuľka č.2). Dôležitým faktorom je kvalita, dôveryhodnosť a presnosť 
takejto informácie, pričom podstatným pozitívom je jej aktuálnosť.  

V článku sú použité neologizmy, ktoré na Slovensku nepatria medzi bežne 
používané, ich vysvetlenie sa nachádza na konci článku. Nasledujúce kapitoly boli 
vytvorené na základe publikácie od Michaela F. Goodchilda a J. Alana Glennona 
(2010), ktorí pri porovnávaní crowdsourcingových zdrojoch Wikipedie 
a Wikimapie rozoberajú ich anglické verzie, slovenská verzia Wikipedie, žiaľ ešte 
nie je na takej úrovni, no časom sa môže zdokonaliť. 
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Tab. 1: Typy prispievateľov do všetkých kategórií 
 

Table 1: Types of contributors to all categories  
 

Kategória 
informácií/ 

Typ 
prispievate-

ľov 

Poháňané trhom (napr. 
GPS) 

Sociálne siete (napr. 
recenzie reštaurácií) 

Občianske/ Štátne 
(napr. PPGIS) 

Laik 
žiadna skúsenosť s GPS, 

čítaním máp alebo 
navigáciou 

Číta a používa 
informácie 

uverejnené na danej 
web-stránke, bez 
toho aby si ich 

overoval 

Občan vidí mapu 
vytvorenú v GISe 

na mestskom 
zasadnutí pri 

plánovaní polohy 
elektrárne v jeho 

meste 

Zaintereso-
vaný amatér 

Vlastní svoj systém 
používa ho do veľkej 
miery a je si vedomý 

silných a slabých stránok 

Pravidelne číta a z 
času na čas prispieva 

na stránky 
s recenziami 

Občan vyhotoví 
mapu na to aby 

mohol podložiť svoj 
argument pri 

plánovaní polohy 
elektrárne 

Expert-
Amatér 

Pozná silné a slabé 
stránky viacerých 

systémov, vlastnil viac 
ako jeden 

Pozná škálu rôznych 
stránok a vie ich 

zoradiť podľa 
dôveryhodnosti. 

Pravidelne prispieva 
recenziami. 

Osoba ktorej sú 
známe podmienky v 

ďalšej lokalite a 
taktiež je jej známe 

používanie 
webového PPGIS 

Expert-
profesionál 

Skúma alebo mapuje a je 
špecializovaný v GPS 

polohovaní 

Platený miestnymi 
novinami za recenzie 

Zamestnaný ako 
urban planner  

Expert-
Autorita 

Uznávaný špecialista 
pravidelne konzultovaný 

inými profesionálmi 
ohľadom špecifických 
problémov a nového 

vývoja 

Poskytuje recenzie 
pre celonárodné 

médiá a má 
dlhoročnú skúsenosť 

City planner s 
rozsiahlymi 

poznatkami k danej 
oblasti. 

 

Zdroj: Coleman, D. J., Georgiadou Y., Labonte, J. 2009 
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Tab. 2: Typy prispievateľov VGI na základe rôznej motivácie 
 

Table 2: Types of  the VGI contributors according to various motivation 
 

Kategória 
informácií/ Typ 
prispievateľov 

Poháňané trhom Sociálne siete Občianske/V
ládne 

Altruizmus 

upravuje aktuálne 
podmienky premávky 
a zdieľa ich s inými 

užívateľmi GPS 
navigácie 

posiela neformálne 
recenzie a odporúčania 

týkajúce sa dobrých 
reštaurácií 

aktualizuje 
cestné siete 
a ciele, aby 
pomohol v 

prípade 
nešťastia 

Profesionálny 
alebo osobný 

záujem 

aktualizuje stav ciest 
pre vodičov kamiónov 

dopĺňa nedávno 
dokončené turistické trasy 

uskutočňuje 
priestorové 
sledovania 
na projekt 

PPGIS 
zainteresova
ným členom 

komunity 

Intelektuálna 
stimulácia  

chce sa dozvedieť viac o 
možnostiach polohovania 

a mapovania pomocou 
aplikácie v mobilných 

zariadení 

 

Ochrana alebo 
zlepšenie 
osobnej 

investície 

aktualizácie cestnej 
siete majiteľom 
zariadenia GPS 

 PPGIS 

Spoločenská 
odmena  

Časťou komunity 
OpenStreet Map, Platial or 

Wayfaring 
 

Zlepšená 
osobná 

reputácia 
 

Získanie skúseností ako 
uznávaný spoluúčastník na 

OpenStreetMap 
 

Zdroj: Coleman, D. J., Georgiadou Y., Labonte, J. 2009 
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VGI – geografická informácia poskytovaná dobrovoľníkmi 
 

Až donedávna boli prakticky všetky geografické informácie v praxi 
produkované výlučne oprávnenými spoločnosťami a medzi užívateľmi sa šírili 
printovou formou prostredníctvom systému maloobchodnej distribúcie. Malá 
zmena nastala v 60-tych rokoch 20. storočia, kedy sa začali objavovať 
geopriestorové technológie, ktoré mali najväčší vplyv na zhromažďovanie 
prvotných dát novými a efektívnejšími nástrojmi, neskôr ich poloautomatické 
vypracovanie a ich použitie v takých systémoch ako je GIS. Ani prechod 
z papierovej formy na digitálne rozšírenie a z mapových listov do internetovej 
distribúcie neznamenal zmenu. 

Vďaka novým technológiám znamenal začiatok 90-tych rokov pre 
produkciu geografickej informácie nástup novej éry, nazývanej postmoderna 
(Goodchild a iní, 2007). Jej charakteristické znaky: 
 
A. Bežný občan dostáva možnosť určiť presnú polohu bez profesionálnej 
expertízy. Stačí použiť jednoduchý GPS alebo pomocou služieb ponúkaných na 
internete – konvertovaním adresy pomocou služby geocoding odčítaním pozície 
kurzora na presnej, registrovanej mape alebo snímke prostredníctvom služby 
GoogleMaps alebo konvertovaním adresy do súradníc za použitia geografických 
služieb (ponúkaných napríklad Google). 
 

B. Komukoľvek umožňuje vytvorenie vlastnej mapy z dostupných dát 
pomocou kartografických predlôh, čo bolo doposiaľ úlohou iba skúsených 
kartografov. Napríklad vďaka službe GoogleMyMaps dokáže úplne hocikto 
vytvoriť decentne vyzerajúcu mapu z používateľských dát, podobne 
OpenStreetMap svojim používateľom prevádza prvotné dáta do kartograficky 
akceptovateľnej podoby máp ulíc. 
 

Vytváranie geografickej informácie bolo udržané počas viac ako 
dvadsiatich rokov hlavne kvôli dvom faktorom a to potrebou expertízy pri tvorbe 
máp a vysoké náklady na mapové príslušenstvo. Začiatkom nového storočia tieto 
dva faktory stratili na váhe – cena vstupných zariadení na tvorbu máp neprevyšuje 
cenu jednoduchého PC a úloha experta bola nahradená GPS, mapovými softvérmi 
a inými technológiami (Goodchild 2009).  

V  tom istom čase boli jednotlivci, aj bez odbornej znalosti kartografie, 
schopní vykonávať mnohé funkcie, ktoré boli dovtedy doménou expertov. Ako už 
bolo vyššie spomenuté, jednou z definícii pojmu neogeografia bola Turnerova 
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(2006), popisujúca tento fenomén ako odstránenie rozdielov medzi expertom 
a laikom v špecifickom kontexte tvorby geografickej informácie, pričom všetky 
tradičné formy môžu byť nahradené použitím technológií.  

V poslednom období sa objavuje množstvo web stránok podporujúcich 
činnosť neogeografov. Hlavným cieľom takýchto stránok je umožniť 
používateľom, ktorí vytvárajú ich obsah, ktorý čoraz viac dominuje Webu, zahrnúť 
digitálny materiál zodpovedajúci požiadavkám geografickej informácie – inými 
slovami je tvorený faktami o špecifických lokalitách na alebo pri zemskom 
povrchu. Tak či onak, tento spôsob sa uplatnil, aj napriek kontrastu so spoľahlivou 
tradičnou autoritatívnou mapovou produkciou. Pravdepodobne však nepodlieha 
žiadnej kontrole kvality a teda dôvera, ktorá je typická pri autoritatívnych 
geografických produktoch, v tomto prípade chýba. Populárnymi stránkami sú 
Flickr s jeho georeferencovanými fotografiami, Open Street Map, Wikimapia s jej 
obrovskou zbierkou užívateľmi popísaných území a množstvo stránok 
zhromažďujúcich georeferencované záznamy z pozorovaní krajiny, zvierat 
a vtákov. Navyše na Twitteri a Facebooku a mnohých iných sociálnych sieťach sa 
čoraz viac objavuje práve takýto obsah. 

VGI úzko súvisí s konceptom crowdsourcingu (Howe, 2008), ktorý 
nadobudol dva viac-menej jednoznačné významy. Z jednej strany sa môže 
odvolávať na tvrdenie, že skupina by mohla vyriešiť problém efektívnejšie ako 
expert, aj napriek chýbajúcej odbornej znalosti. Zástancovia crowdsourcingu 
menovali mnoho príkladov, kedy sa ich návrhy ukázali ako pravdivé. No na druhej 
strane je názor, ktorý je pre VGI relevantnejší a to, že informácia získaná davom 
pozorovateľov by sa mala viac približovať skutočnosti ako informácia získaná 
jediným pozorovateľom. Wikipedia je toho empirickým dôkazom, pretože v zásade 
umožňuje ľuďom uverejňovať záznamy a tak vytvoriť presnú encyklopédiu (Giles, 
2005). 

Dôsledkom crowdsourcingu je presnejšie spracovanie informácie, ktorá 
zaujíma viacero ľudí na rozdiel od menej zaujímavej, konkrétne georeferencované 
záznamy Wikipedie (formy VGI) poukazujú na to, že informácie o menších 
vzdialených územiach nebudú také presné ako o väčších obľúbených oblastiach. 
Takáto forma údajov sa výrazne líši od tradičných autoritatívnych, ktorých 
kontrola kvality postupov garantuje rovnakú kvalitu všetkých vytvorených 
produktov. 

Vedci sa začali zaujímať o VGI od roku 2007, kedy sa na stretnutí 
odborníkov v Santa Barbare zišla medzinárodná skupina expertov, diskutovalo sa 
o stave vedomostí a rozvoja programu výskumu, čo bolo obsiahnuté aj v knihe 
Scharla a Tochermanna (2007). Následne v roku 2008 vyšlo mimoriadne vydanie 
GeoJournal a za ním ostatné publikácie a granty na výskum. Kľúčové otázky 
tvoriace kostru výskumu:  
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• Aké typy geografickej informácie sú najvhodnejšie na získavanie od 
dobrovoľníkov a ako ich spojiť s obsahom expertízy? 

• Aké faktory určujú kvalitu VGI, ako môže byť kvalita meraná a aké kroky 
sú potrebné k jej zlepšeniu? 

• Aké techniky by sa mali rozvíjať kvôli syntéze VGI a jej spojeniu s ďalšími 
dátami vrátane autoritatívnych dát a aké metódy sú vhodné pre analýzu? 

• Kto vytvára VGI a aký je jej dopad na spoločnosť? 
 

Všetky tieto otázky majú širší kontext. Napríklad otázka, kto vytvára VGI, 
súvisí s otázkou volunterizmu v spoločnosti a ochoty niektorých ľudí venovať svoj 
čas a úsilie úlohám, za ktoré nedostanú žiadnu finančnú odmenu. Kvalita závisí od 
širšieho ponímania crowdsourcingu a kolektívnej inteligencie, ale rovnako musí 
byť študovaná v súvislosti s osobitou povahou geografickej informácie a už 
známymi meraniami a modelovaním jej kvality (Guptill a Morrison, 1995). 
Spoločenské dopady by mali byť smerované na širší kontext participatívneho GIS-
u a na úlohu informácií v posilňovaní postavenia jednotlivca aj komunity. 
Budhathoki (2009, jeho osobná komunikácia s Goodchildom) rozvíjal koncepčnú 
štruktúru výskumu VGI, ktorý sa stal súčasťou mnohých takýchto kontextov, 
a poukazuje na kľúčové referencie. 

 
Kvalita VGI 

 
Ako už bolo vyššie uvedené, geografická informácia môže byť definovaná 

ako informácia, ktorá prepája objekty a ich umiestnenie na alebo blízko zemského 
povrchu v určitom čase. Skoršia literatúra zameraná na túto tému (Goodchild 
a Gopal 1989) zdôrazňovala presnosť (zahŕňajúc skutočnosť, že položky 
informácií môžu byť porovnávané). V poslednej dobe sa zdôrazňuje nepresnosť 
(neurčitosť),  čo sťažuje presné a správne poznanie mnohých aspektov 
geografického sveta.. Výskum uskutočnený za posledných 20 rokov bol zameraný 
na zdroje, systém merania, modelovanie nepresnosti (neurčitosti), na jeho 
propagáciu v produktoch analýzy a modelovania, no taktiež na relatívny prínos 
teoretickej štruktúry pravdepodobnosti a nejasnosti (Zhang a Goodchild, 2002). Pre 
mnohé autoritatívne produkty existujú štandardy kvality dát, ktoré sú dôležitým 
komponentom metadát. 

Ak sa človek po prvýkrát stretne s VGI, pravdepodobne ho bude najviac 
zaujímať jej kvalita. Keď poskytovateľom VGI nie je expert a keď nepoužíva 
predlohu vytvorenú zainteresovanou inštitúciou, tak ako môžeme predpokladať, že 
výsledky tvorby a publikácie VGI budú správne? Podobné obavy sa často objavujú 
pri mnohých typoch informácií poskytovaných amatérmi, čo odráža vzťah 
vytvorený spoločnosťou medzi kvalifikáciou, inštitúciami a dôverou. 
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Každopádne existuje niekoľko dôvodov, kvôli ktorým sa možno domnievať, 
že kvalita VGI sa môže priblížiť, ba dokonca prekročiť autoritatívne zdroje: 
 
A. Fungovanie crowdsourcingového mechanizmu je dokázané minimálne 
v niekoľkých prípadoch. Napríklad výskum Wikipedie podľa niekoľkých 
ukazovateľov ukázal, že jej presnosť je na takej vysokej úrovni ako pri tradičných 
encyklopédiách (Giles, 2005). Na druhej strane, predbežné výsledky výskumu 
Wikimapie nasvedčujú už spomínanému vplyvu geografie na crowdsourcingový 
mechanizmus a argumentu, ktorý vedie k domnienke, že menej dôležité prvky 
a detaily menej poznaných oblastí na planéte, môžu byť menej presne popísané. 
Tento problém je bližšie rozobraný nižšie. 
 

B. Kontext geografickej informácie je mimoriadne bohatý. Informácia 
o lokalite x môže byť kedykoľvek porovnávaná s ostatnými informáciami 
o svojom okolí z dostupných autoritatívnych zdrojov. Toblerovo prvé pravidlo 
(Sui, 2004) hovorí, že ktorékoľvek miesto by sa malo podobať na svoje okolie a ak 
sa zdajú niektoré údaje neúplné oproti poznaným vlastnostiam samotnej lokality, 
tak môžu byť predmetom ďalšieho skúmania. Napríklad Wikipedia využíva 
prepracované mechanizmy pre označovanie a kontrolu pochybných príspevkov, 
tieto mechanizmy sú pravdepodobne efektívnejšie pri geografických informáciách 
ako pri iných druhoch informácií. Spoločnosti, vytvárajúce a predávajúce databázy 
street centerline pre navigáciu dopravných prostriedkov, sa čoraz viac spoliehajú 
na korektúry dobrovoľníkov a ich aktualizácie, taktiež vyvinuli prepracovaný, plne 
automatizovaný mechanizmus detegujúci pochybné príspevky. Formalizácia 
takýchto metód je vhodným námetom pre budúci výskum, hlavne z dôvodu 
okamžitej dostupnosti nástrojov na kontrolu, prípadne opravu chybných údajov. 
 

C. Diskusie o kvalite geografickej informácie (Guptill a Morrison 1995) 
zdôrazňujú význam kompletnosti alebo správnosti ako ukazovateľ kvality – 
úroveň, kedy sú dáta presné a ukazujú všetky existujúce prvky v čase používania. 
Nanešťastie tradičné autoritatívne metódy tvorby máp si vyžadujú cestovanie tímu 
expertov do každej oblasti, čo v konečnom dôsledku znamená, že dáta priemerných 
máp môžu byť roky, až desiatky rokov staré. Naopak VGI môže byť produkovaná 
omnoho rýchlejšie, môže zachytávať zmeny v krajine takmer okamžite. Pri 
porovnávaní VGI s autoritatívnymi zdrojmi, sú často porovnávané aktuálne dáta 
s omnoho staršími. Mimo to, technológie merania, konkrétne meranie polohy, sa za 
poslednú dekádu omnoho zdokonalili, pričom stúpajú aj očakávania používateľov. 
A teda mapa vyrobená v roku 1980 s mierkou 1:24 000 môže byť vydaná 
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s presnosťou na 12 m, čo je dosť nepresné, ak ju porovnáme s VGI získanou v roku 
2009 za použitia diferenčného GPS s polohovou presnosťou 1 m. 

Štúdie o Wikimapii vedené skupinou profesora Goodchilda zisťovali, čo 
môže byť prvým prípadom životného cyklu projektu VGI. Wikimapia so svojim 
heslom „Popíšme celý svet,“ umožňuje dobrovoľníkom identifikovať dôležité 
detaily zaujímavých prvkov a javov na svete a poskytnúť popis aj referencie 
k ďalším informáciám. Wikimapia je crowdsourcingovou verziou zemepisného 
slovníka a atlasu, ktoré sú typickou tradičnou formou autoritatívneho 
toponymického zoznamu (Goodchild a Hill, 2008). Na rozdiel od atlasov 
a zemepisných slovníkov Wikimapia je bez limitov, ktoré obmedzujú dopĺňanie 
popisov a možnosť spájať ich s údajmi, pričom je možné vyjadriť plný rozmer 
konkrétnej oblasti na miesto jednoduchého bodu a prispôsobiť tak oba údaje aj 
oficiálne uznávané aj neoficiálne. V roku 2010 presahoval počet záznamov na 
Wikimapii 11 miliónov, čo je omnoho viac ako pri autoritatívnych atlasoch 
a zemepisných slovníkoch (pozri produkty US Board on Geographical Names, 
www.geonames.usgs.gov). 

Spočiatku bola Wikimapia dostatočne rozsiahla a viditeľná, avšak začala 
byť atakovaná informáciami s chybným až zlomyseľným obsahom. Napríklad ak 
niekto objaví nepomenovanú odľahlú časť sveta, je pre neho veľmi lákavé 
pomenovať ju, často aj svojim vlastným menom. V oblasti Santa Barbara bol 
v roku 2009 (približne v strede roka) vytvorený obrys 9-jamkového golfového 
ihriska Ocean Meadows, ktorý bol nesprávne identifikovaný ako 18-jamkové 
golfové ihrisko Glen Annie, ku ktorému bol pridaný detailný popis zodpovedajúci 
neskoršej chybnej identifikácii avšak nie pôvodnej správnej. Vzdialenosť medzi 
týmito ihriskami je približne 2 km. Aj keď bol záznam uverejnený koncom roka 
2009, v čase písania nebola jeho poloha opravená. 

S narastajúcim počtom chýb a zlyhaní crowdsourcingového mechanizmu 
z hľadiska záruky kvality, sa reputácia stránky začína zhoršovať. Nakoniec sa 
motivácia udržiavajúca stránku vytratí a stránka úplne zlyhá. Zdá sa, že Wikimapia 
sa dostáva do fázy úpadku a bude zaujímavé sledovať kam sa dostane v priebehu 
niekoľkých rokov. 

Na druhej strane Wikipedia disponuje vhodným mechanizmom 
zabraňujúcim takémuto problému. Záznamy vo Wikipedii kontrolujú hierarchicky 
usporiadaní dobrovoľníci používajúci presne stanovené kritéria vyhradené pre 
crowdsourcing. Každý záznam je ohodnotený v závislosti od množstva osôb, ktoré 
oň majú záujem, reprezentovaný počtom prispievateľov a editorov, no ak je počet 
primalý, t.j. nie je o záznam záujem, tak je vyradený ako bezvýznamný. Navyše 
každý záznam je hodnotený z hľadiska používania všeobecnej terminológie 
a permanentného záujmu, napríklad záznamy popisujúce nedávno vzniknuté 
termíny (neologizmy) sú demotivujúce. Naopak Wikimapia má problém 

http://www.geonames.usgs.gov/
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s nedostatkom zaujatých ľudí, ktorí by poskytovali záznamy popisujúce malé 
a odľahlé prvky na zemskom povrchu, Wikimapia sa ani neusiluje o použitie 
geografických súvislostí k posúdeniu platnosti záznamov. A teda je možné, že sa 
nenašiel nik dostatočne zaujatý golfovým ihriskom Glen Annie, alebo podobným 
príkladom kdekoľvek inde, kto by včas opravil chybnú identifikáciu. Komplikácie 
Wikimapie sú sčasti spôsobené jej zameraním výlučne na geografické atribúty. 

Dôležité je uvedomiť si rôzne potenciálne následky kvality VGI, 
v závislosti od použitia, pre ktoré sú tieto informácie určené. Pre akúkoľvek mieru 
neistoty budú aplikácie, pre ktoré to bude problém, avšak aj také, pre ktoré neistota 
nebude znamenať žiaden problém. Napríklad odchýlka 15 m pri lokalizácii 
elektrického transformátora nie je závažnou odchýlkou pre jeho prevádzku, no pri 
nesprávnej lokalizácii dochádza ku chybnému určeniu pozemku a teda aj jeho 
vlastníka. Podobná 15 m odchýlka polohy ulice na prvý pohľad nemusí veľmi 
vplývať na navigačný systém pre motorové vozidlá, ale ak sa táto ulica prekryje 
s riadne registrovanou snímkou, bude táto odchýlka veľmi zreteľná. 

Predpokladanie výskytu javu (udalosti) na nejakom mieste, inými slovami 
časovo-závislý jav geografickej informácie, je rozhodujúcim faktorom pri určení 
reakcie. Príkladom udalosti môže byť chemická havária, ktorá si vyžaduje 
evakuáciu okolia. V takejto situácii môžu nastať 2 typy chýb: 
 

• Pozitívna chyba – inými slovami falošná správa o nehode 
• Negatívna chyba – inými slovami chýbajúce informácie o nehode 

 
Rozhodujúcim faktorom pri takejto informácii je čas, ak sa ohlási 

s oneskorením, tak je to negatívna chyba. Z dôvodu obmedzenia vzniku chybnej 
informácie, je dôležitá kontrola kvôli zisteniu, či si informácia vyžaduje nezávislé 
overenie alebo sa počká, kým bude dostupná dôveryhodná informácia. Oba 
spôsoby sú však časovo náročné, čo v je krízových situáciách neprípustné.  

V takýchto prípadoch tí, ktorí rozhodujú vrátane obyvateľov, ktorých sa 
týka evakuácia, majú možnosť výberu medzi menej dôveryhodnou informáciou 
alebo čakaním na dôveryhodnejšiu. Obe majú svoju hodnotu, aj keď v podstate sú 
zbytočné, ak reagujeme na pozitívnu chybu následky budú miernejšie ako 
v prípade nereagovania na stav núdze – inými slovami pozitívna chyba je 
akceptovateľnejšia ako negatívna chyba (Goodchild, Glennon, 2010). 
 
Príklad využitia VGI a jej dopad pri požiaroch v  Santa Barbare (2007-2009) 
 

Santa Barbara leží v štáte Kalifornia, na západnom pobreží USA. Táto 
oblasť je predmetom záujmu z dôvodu pôsobenia profesora Michaela Franka 
Goodchilda (jeden z autorov predlohy tohto článku) na Kalifornskej univerzite 
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v Santa Barbare, bol taktiež riaditeľom Centra priestorových štúdií na UCSB 
(University of California, Santa Barbara). V roku 2012 odišiel do dôchodku 
(www.geog.ucsb.edu, 2013). Alan Glennon, podobne ako M. F. Goodchild, pôsobí 
na UCSB a je riaditeľom Arogi (výskumné laboratórium pre osobné 
geopriestorové technológie) (alanglennon.com, 2013). V rokoch 2007 až 2009 
v tejto oblasti vypukli 4 veľké požiare, ktoré sú v tomto prípade použité ako 
príklad využitia VGI a jej dopad. Skúsenosti z týchto požiarov priniesli niekoľko 
ponaučení: 

 
A. Nedostatok zdrojov, potreba overovania a nedostatočná komunikácia sú 
dôvody, prečo sa autoritatívna informácia oveľa pomalšie dostane na verejnosť ako 
VGI. Obyvatelia predstavujú hustú sieť pozorovateľov, ktorá je čoraz viac 
aktívnejšia pri používaní zariadení a softvéru potrebného na získanie, syntézu 
a zverejnenie informácie. 
 

B. Laikom prehlásená informácia je viac náchylná k omylu, čoho dôkazom 
boli falošné správy šírene cez web stránky počas požiarov v Santa Barbare, čo 
pravdepodobne viedlo k chybnej syntéze máp a k mnohým zbytočným 
evakuáciám. Crowdsourcingový mechanizmus môže byť vedený ku korektúre 
v niektorých prípadoch, ale nie vo všetkých. 
 

C. Z týchto skúseností je zrejmé, že následky pri reagovaní na pozitívnu 
chybu sú miernejšie ako následky pasivity pri negatívnej chybe. Negatívna chyba 
je často spôsobená nedostatkom informácií, napríklad, keď obyvateľstvo nedostane 
príkaz na evakuáciu alebo ak úrad neoverí a nenahlási novú oblasť s požiarom. 
V podstate mimoriadne udalosti, ako tieto, vytvárajú potrebu geografickej 
informácie, pri ktorej je čas významným faktorom. Takáto informácia je úplne 
odlišná od bežnej, ktorá bola získaná, zostavená a šírená pokojným spôsobom. 
VGI, s jej hustou sieťou pozorovateľov, ideálne vyhovuje bezprostrednému 
dopĺňaniu informácií v prípade núdze. 
 
D. V praxi, počas stavu núdze, je pre obyvateľov zložité rozlišovať medzi 
autoritatívnymi informáciami a dobrovoľne prehlásenými. Zber a šírenie dát VGI 
počas požiaru nemali konzistentnú ani predpokladanú podobu. Napríklad miestne 
úrady, mediálne spravodajstvo aj členovia komunity, všetci používali 
GoogleMyMaps a Twitter na poskytovanie informácií o požiari, bez ohľadu na ich 
zdroj. Všetky mapy alebo príspevky na Twitteri boli obmedzené dizajnom Googlu 
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a Twitteru a teda vyzerali podobne. Na rozlišovanie informácií podľa zdroja 
a pôvodu by bol potrebný premyslený systém metadát 
 
E. Kvôli podobnosti máp sa ukázalo, že ich popularita sa opiera o vnímanie 
rozmeru a sily komunity zobrazovanej na mape. Počas jedného zo 4 požiarov 
(Jesusita), boli najobľúbenejšími online VGI kanálmi tie, ktoré poskytovali aj 
informácie aj paralelné interaktívne diskusné fórum. Vďaka charakteristickej 
chaotickej povahe crowdsourcingových máp a s nimi spojenými diskusiami, sa 
kanály stali aktívnejšími a nepretržitými, čo poháňalo ich popularitu. 

 
Záver 
 

Podstatou článku je priblížiť čitateľovi nové dianie v oblasti geografie, 
ktoré sa dostáva do spoločnosti. Aj slovenské web stránky umožňujú užívateľom  
vytvoriť vlastné mapy - buď veľmi jednoduché turistické, napríklad  na mapy.sk, 
ale aj zložitejšie pomocou arcgeo.sk, prípadne prekliknutím sa na arcgis.com. 
Sociálne siete umožňujú zdieľať geotagované snímky (fotografie), čo je taktiež 
možné považovať za druh geografickej informácie poskytovanej dobrovoľníkmi.   

VGI má veľa foriem využitia, ľudia sa môžu navzájom informovať 
o svojich rodných mestách a obciach (o ich ponuke, či už z hľadiska prírodných 
krás alebo kultúrno-historických skvostov), a rovnako aj o miestach, ktoré 
navštívili, či už geotagovaním fotografie, prípadne komentára a tak si potenciálny 
návštevník môže vytvoriť celkom reálnu predstavu o mieste, ktoré sa rozhodne 
navštíviť.  

No VGI má oveľa väčší potenciál. Ľudia sa odjakživa zaujímali o svoje 
okolie a chceli vedieť viac, pričom svoje znalosti „posúvali“ ďalej. Dnes môžeme 
túto pozitívnu ľudskú vlastnosť využiť aj vo VGI. Vďaka novodobým 
technológiám môže bežný človek poskytovať široké spektrum informácií, ktoré 
majú rôzne využitie. Úrady, krízový manažment miest a obcí a podobné inštitúcie 
sú obmedzené z hľadiska počtu zamestnancov, čo môže pôsobiť negatívne 
napríklad v krízových situáciách, kedy je potrebné zhromažďovať, syntetizovať 
a analyzovať veľké množstvo informácií, od ktorých závisí mnoho rozhodnutí. 
Práve vtedy je poskytovanie VGI kľúčové aj napriek možným chybným 
informáciám, ktorým sa zatiaľ nie je možné vyhnúť. Dôležité je, že poskytovať 
VGI môže takmer každý, kto je vybavený aspoň základnými nástrojmi (mobilný 
telefón s GPS, GPS, PC). Je však nevyhnutné venovať sa problému kvality VGI, 
ktorý je potrebné ešte skúmať. Goodchild a Glennon (2010) sa stotožňujú s 
názorom, že podstatnou časťou budúceho výskumu musí byť formalizácia 
pravidiel, ktorými bude geografická informácia ohodnotená a porovnávaná 
a zároveň zhotovenie prototypov softvérových nástrojov, ktoré implementujú tieto 
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pravidlá. Tak isto je potrebný výskum pre interpretáciu poznatkov o dôvere 
a volunterizme v špecifickom kontexte crowdsourceovej geografickej informácie, 
aj pre návrh vhodného mechanizmu a vhodných inštitúcií k budovaniu dôvery 
v dobrovoľné zdroje informácií. 

Ďalším vhodným využitím VGI je projekt Digital Earth, ktorý začal 
koncom 90-tych rokov 20. Storočia. Jeho cieľom je vytvoriť digitálny 3D, 4D a 5D 
model Zeme. Zameriava sa na zlepšenie spoločenských podmienok, ochranu 
životného prostredia a podporu udržateľného rozvoja.   

Novodobý svet je celý prepojený vďaka satelitom, ktoré umožňujú prenos 
dát prostredníctvom internetu, mobilných telefónov, GPS a mnohých iných 
technológií. Môžeme byť informovaní o čomkoľvek, takmer kdekoľvek, 
kedykoľvek a hlavne môžeme podávať informácie. Problém nastáva pri hodnotení 
kvality takýchto crowdsourcingových informácií. Slovensko je krajinou, ktorá sa 
do tohto „digitálneho sveta“ ešte len zapája, zatiaľ je iba v role pozorovateľa, no 
nič nebráni jeho vniknutiu a podaniu pomocnej ruky pri riešení globálnych 
problémov.  
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektov VEGA 1/0893/11 – Transformácia 
Nitrianskeho kraja v meniacich sa spoločensko-ekonomických podmienkach a 
perspektívy jeho regionálneho rozvoja a KEGA 023UKF 4/2011 „Terénny 
geoekologický výskum ako východisková báza pre tvorbu učebných pomôcok” 
 
Glosár 
 
Autoritatívna informácia – Oxfordské slovníky definujú pojem autoritatívny 
(adj., angl. authoritative) ako dôveryhodný v zmysle presný, správny. V rámci 
článku je autoritatívna informácia chápaná ako výsledný produkt zainteresovaných 
odborných spoločností majúcich oprávnenie vykonávať činnosť (od zberu dát, 
tvorby databáz, po mapové výstupy a publikácie)  
Crowdsourcing – získavanie informácií alebo vstupov do jednotlivých problémov 
alebo projektov, použitím služieb viacerých ľudí, buď za finančnú odmenu alebo 
zadarmo, väčšinou prostredníctvom internetu (oxforddictionaries.com, 2013) 
Digital Earth – je virtuálne zobrazenie planéty, obsahujúce všetky jej systémy 
a formy prírodnej aj humánnej sféry. Je to multidimenzionálny, široko spektrálny, 
multi-temporálny a viac vrstvový informačný celok. Digital Earth je nosná 
štruktúra pre geografický výskum a pre použitie vo fyzických a sociálnych 
oblastiach Zeme; digitálna modelovacia platforma na monitorovanie, meranie 
a predpovedanie prírodnej a ľudskej aktivity na planéte a zároveň zobrazenie sveta. 
Je to trojdimenzionálne, štvordimenzionálne, ba dokonca päťdimenzionálne 
zobrazenie pokiaľ pridáme komponent časového monitorovania a pokiaľ berieme 
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ako premennú mierku. Digital Earth je výsledkom globálnej iniciatívy a zameriava 
sa na zlepšenie spoločenských podmienok, ochranu životného prostredia a podporu 
udržateľného vývoja (www.digitalearth-isde.org, 2013) 
Diferenčný GPS (DGPS) – (angl. differential GPS) poskytuje úpravy a opravy 
GPS prijímaciemu zariadeniu na to, aby sa zlepšila presnosť navigácie a zároveň 
monitoruje integritu satelitných prenosov GPS (www.amsa.gov.au) 
Geocoding – podľa autorky Hill (2006) je to proces spájajúci podrobné adresy 
(poštové adresy) s priestorovou lokalizáciou použitím databázy tvorenej sieťou ulíc 
Georegistrácia – podľa autorky Hill je to proces, ktorá sa používa na udržiavanie 
perfektného usporiadania množstva rozdielnych komponentov, ktorých kombinácia 
vytvorí jednotný obraz alebo mapu. Pozorné použitie registračného systému 
v procese zhotovenia mapy napomáha zaistiť presné prekrývanie a predchádza 
nesprávne umiestneným prvkom na výslednej mape. Je taktiež známa ako 
georectification 
Georeferencing – podľa autorky Hill (2006) je to spojenie informácie (dokument, 
databáza, mapy, snímky, biografické informácie, atď.) s geografickou polohou 
použitím toponýmie alebo kódov lokalít (napr. poštové smerovacie číslo) alebo 
geopriestorovej referencie (napr. súradnice zemepisnej šírky a dĺžky). 
Geotag - Oxfordské slovníky definujú pojem geotag (angl. podst. m., geotag, 
sloveso geotagging) ako elektronické značenie priraďujúce geografickú polohu 
k fotografii alebo videu, a taktiež umiestnenie na web stránkach sociálnych médií   
Large-scale systém- systém zbierajúci veľkoplošné dáta (poznámka autora) 
Participatívny GIS (PGIS) a PPGIS – podľa Rambaldiho a Weinera (2004) je 
PGIS praktika vyvíjajúca sa z prístupu, kde je povolené podieľať sa na plánovaní 
a priestorových informáciách a manažmente komunikácie. Táto praktika je 
v zmysle Corbetta a iných (2006)  výsledkom spontánneho zlúčenia metód 
Participatívneho vzdelávania (Participatory Learning and Action, PLA) 
s technológiami a systémami geografickej informácie (Geographic Information 
Technologies, GIT). Termín PPGIS (Public Participation GIS) bol vytvorený na 
zastrešenie špecifických geografických súvislostí s jednoznačným zámerom – ako 
by GIS technológia mohla podporiť podieľanie sa verejnosti na rôznych možných 
aplikáciách (Rambaldi, Weiner, 2004)  
Planner (urban/city) – podľa Oxfordských slovníkov je planner osoba 
(plánovač), ktorá riadi alebo plánuje rozvoj mesta (urban, v preklade znamená 
týkajúci sa mesta, mestský a city je v preklade väčšie mesto). 
Street centerline navigácia – podľa Goldberga (2008) geocoding cestných 
komunikácii pomocou stredových bodov pozdĺž ulice alebo komunikácie  
Volunterizmus – (angl. podst. m. volunteerism) podľa Oxfordských slovníkov je 
to využitie alebo zapojenie dobrovoľnej pracovnej sily, hlavne v komunitných 
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centrách (v tomto článku hlavne na zber, šírenie, prípadne syntézu geografickej 
informácie) 
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UTILIZATION OF VOLUNTEERED GEOGRAPHIC INFORMATION 
 
Summary  
  

VGI is comprised of a dense network of observers and contributors. 
However, it is not sufficiently developed in Slovakia compared to countries where 
the internet and digital tools are a crucial instrument for the majority of the 
population. This type of crowdsourcing information can be used almost anywhere, 
for example in traffic information, ecological disasters, floods, conflagrations, 
pollution and others, as the consequences can be monitored not only by the media 
and the authorities, but by citizens as well. Slovakia also encounters a slow 
uprising in crowdsourcing geographic information, especially via social networks 
like Facebook, by geotagging of photos and pictures with added descriptions. It is 
important, for the use of crowdsourcing mechanisms, that we ensure whether the 
data it contains, is accurate or not. The main constituent is the result of future 
research, set by determinants, which would divide informations in relevant, 
reliable, interesting, and on the other hand in unacceptable, errorneous, misleading 
and in the worst case malicious. After this VGI can become a useful, continually 
updated system, that anybody would be able not only to use, but also help create. 
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CESTNÁ DOPRAVA – SÚČASŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MESTE 
NITRA 

 
Lucia Nemčeková 

  
Abstract 

 
The aim of the paper is to present the traffic situation in Nitra town with 

accent on road traffic and its influence on environment too. The paper contents 
analyse of traffic situation in Nitra town and proposal of traffic situation affectivity 
solution too. In March and December 2008 was realized addition of vehicles by 
automatic gadgets on chosen places in Nitra town by method of State addiction of 
traffic. There were logging yearlong average daily profile intensity. The 
measurements were evaluated as a quite crossroads load for 24 hours of all 
motorcars for a week. There were monitored the most frequent crossroads in Nitra 
town. During own measure of traffic intensity in Nitra town were realized addition 
of vehicles in selected hour intervals. This addition was realized with help of 
servants of District traffic inspectorate in Nitra on the same crossroads and in the 
same time in March and December of 2008 as an official count of vehicles. The 
next measurement was realized at the five places in a one week in March of 2011. 
All these measures of intensity confirmed the excessive loading of main traffic 
traction in Nitra town. The traffic stuff in the traffic tips are daily appearance 
connected with environment damage (mostly air). This traffic traction causes the 
damage of roads too. 

 
Key words: traffic, traffic intensity, measure of vehicles, organization of traffic, 
air quality, environment 

 
Úvod 

 
Doprava bola a zároveň je výrazným činiteľom života v každom sídelnom 

útvare. Dopravnými procesmi, ktoré sa realizujú v krajine, sa spája spoločnosť, 
teda obyvateľstvo a jeho sídelné a hospodárske aktivity. Každé menšie, či väčšie 
sídlo si na základe požiadaviek a stúpajúcej intenzity premiestňovania osôb 
a tovarov buduje vlastné dopravné siete. Tým si zabezpečuje nielen spojenie 
s okolitým územím, ale vytvára si nové sídelné usporiadanie. 

Adameca i. (2008) považujú dopravu za neoddeliteľnú súčasť života 
spoločnosti, pretože bez neustálej prepravy surovín, výrobkov a informácií by 
moderná spoločnosť v súčasnosti nemohla existovať. Podobne chápe Šteis (1997) 
dopravu ako prostriedok, pomocou ktorého je možné riešiť problematiku 
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urbanizácie a celkove problematiku osídlenia. Práve doprava umožnila, že sa 
základné životné procesy uskutočňujú v najširších dimenziách, vo väčších 
intenzitách a rýchlostiach. 

Doprava zahŕňa všetku činnosť, ktorá umožňuje premiestňovať osoby 
a tovar. Bez dopravy nie je možná moderná výroba  a tvorí samostatné odvetvie 
národného hospodárstva (Korec, 1994). Čermák a i. (2008) rozumejú pod 
dopravou súbor procesov, ktoré vedú k cielenému premiestňovaniu materiálov, 
energie a informácií, ale tiež osôb v priestore a čase. Podľa Bergmana, Renwicka 
(2008), Fellmanna a i. (2008), Rubensteina (2008) vzniká doprava v určitom území 
premiestňovaním, a ak pochopíme vzájomný vzťah medzi tým, čo sa premiestňuje, 
kde a prečo, následne sa vytvára dopravná sieť. 

Zásadné premeny v spoločenskom a hospodárskom živote v Slovenskej 
republike po roku 1989 zasiahli časovo-priestorové väzby medzi jednotlivými 
ľudskými činnosťami a výrazne tak ovplyvnili spôsob života obyvateľov 
i dopravné procesy v území. Najvýraznejšie sa tieto procesy prejavujú v mestských 
aglomeráciách s vysokou koncentráciou činností, ktorých kvalitu podmieňuje 
funkcieschopnosť dopravy a únosnosť prostredia. V súčasnosti sa však v súvislosti 
s dopravou dostávajú do popredia aj environmentálne problémy (Bezák, 1997). 
Podľa Gnapa, Konečného (2002) rozvoj takmer všetkých hospodárskych aktivít 
okamžite ovplyvní oblasť dopravy. Inými slovami, rast hospodárstva vedie 
automaticky k rastu v oblasti cestnej dopravy. 

V súčasnosti je mesto Nitra správnym centrom Vyššieho územného celku 
(VÚC) Nitra, plní funkciu administratívno-správneho, hospodárskeho a kultúrneho 
centra Nitrianskeho kraja a okresu Nitra. Z hľadiska rozvoja hospodárskej základne 
má mesto Nitra charakter priemyselno-poľnohospodársky s perspektívnym rastom 
zložky priemyselnej výroby (Spišiak, Hurbánek, 2005). Z geografickej polohy 
hodnoteného územia vyplývajú vhodné podmienky pre poľnohospodárstvo. 
S organizáciou výstav na výstavisku Agrokomplex sú spojené niektoré problémy, 
ktoré pociťujú nielen turisti navštevujúci Nitru, ale aj domáci obyvatelia mesta. 
K nim patrí predovšetkým zlá dopravná situácia spôsobujúca dopravné zápchy 
a nedostatok parkovacích miest a parkovísk. 

Z hľadiska dopravy je nielen mesto Nitra, ale aj celý okres Nitra 
a Nitriansky kraj výhodne napojený na medzinárodné ťahy. Mesto Nitra patrí 
k významným mestám Slovenskej republiky, napriek tomu dopravnú sústavu nemá 
rozvinutú primerane k svojmu významu. Nitra je dôležitou križovatkou Slovenska, 
ktorou prechádzajú významné dopravné spojenia zo západu Slovenska smerom na 
východ cez Banskú Bystricu a severojužným smerom sa Nitra spája s oblasťou 
Hornej Nitry a juhom Slovenska. Mesto Nitra je z hľadiska sídelnej štruktúry 
Slovenskej republiky definované ako centrum nadregionálneho až celoštátneho 
významu a v niektorých špecifických funkciách až významu medzinárodného. 
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Preto sa pre rozvoj mesta stáva riešenie dopravnej situácie jeho prioritou. Mesto sa 
riešeniu dopravnej situácie intenzívne venuje, čoho dôkazom sú napr. úpravy 
v cestnej premávke alebo napojenie križovatiek na integrovaný systém riadenia 
dopravného systému, ktorý prispieva k zlepšeniu plynulosti premávky. 

V záujmovom území sa nachádzajú cesty rôznych kategórií a funkčného 
značenia. Dopravný systém tvorí cesta európskeho významu, rýchlostná 
komunikácia R1, cesty nadradenej aj doplnkovej cestnej siete, systém je doplnený 
stredným a vnútorným dopravným okruhom a mestskými komunikáciami, ktoré 
patria do funkčnej triedy B2, tzv. zberné komunikácie. V bezprostrednej blízkosti 
centrálnej časti mesta je umiestnený vnútorný dopravný okruh, ktorého hlavnou 
funkciou je zachytenie dopravy pred dopravne tlmeným centrom mesta. Tento 
okruh umožní dopravnú obsluhu pre zásobovanie a trasovanie liniek MHD v pešej 
dostupnosti k pešej centrálnej mestskej zóne. Systém mestských komunikácií je 
vytvorený z komunikácií funkčnej triedy B2 – zberné triedy, ktorých je však 
pomerne málo. Tieto komunikácie sú v predĺžení dnešných ciest I. a II. triedy 
v prepojení medzi stredným a vnútorným dopravným okruhom. 

 
Merania intenzity cestnej dopravy v meste Nitra v roku 2008 

 
Intenzita dopravy bola sledovaná v spolupráci s pracovníkmi Okresného 

dopravného inšpektorátu (ODI) v Nitre v mesiacoch marec a december v roku 
2008 na vybraných križovatkách v meste pomocou automatických sčítačov podľa 
metodiky Celoštátneho sčítania dopravy. Zaznamenávané boli ročné priemerné 
denné profilové intenzity (počet vozidiel za 24 hodín) vyhodnotené ako celkové 
zaťaženie križovatky za 24 hodín všetkých vozidiel za týždeň. Sledované boli 
najfrekventovanejšie križovatky v meste Nitra: križovatka Štefánikova trieda - 
Štúrova ulica (obr. 1), križovatka Trieda A. Hlinku - Akademická ulica - Ulica 
Slančíkovej Timravy (obr. 2), križovatka Zlatomoravecká cesta - Levická cesta - 
Trieda A. Hlinku (obr. 3) v týždni od piatku do štvrtka (29.2. - 6.3.2008) v marci 
a v týždni od pondelka do nedele (1.12. - 7.12.2008) v decembri. 

Na križovatke Štefánikova trieda - Štúrova ulica bolo v mesiaci marec 
v sledovanom týždni zaznamenaných spolu 289 620 vozidiel (tab. 1). 

Najviac vozidiel prešlo križovatkou v piatok (48 164), čo súviselo 
s blížiacim sa víkendom, ako aj s tranzitom vozidiel cez mesto na miesto cieľovej 
jazdy (osobnej aj nákladnej) v intraviláne aj mimo neho. Najmenej vozidiel podľa 
očakávania prešlo križovatkou v nedeľu (24 488), čo súvisí s celkovým útlmom 
dopravy cez centrum mesta v tento deň. Nárast dopravy nastáva opäť po víkende v 
pondelok (47 275) a v strede týždňa v stredu (47 808). V utorok a vo štvrtok klesá 
intenzita dopravy s útlmom na dni víkendu. V mesiaci december prešlo touto 
križovatkou spolu 329 176 vozidiel. Aj v tomto mesiaci bolo najviac vozidiel 
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zaznamenaných v piatok (55 509) a najmenej v nedeľu (30 405). V tomto období 
však rozdiely v intenzite dopravy počas pracovných dní neboli také výrazné ako 
v mesiaci marec. Dni s najvyššou intenzitou boli streda a štvrtok (okolo 51 tisíc 
vozidiel), po nich nasleduje pondelok a utorok. 
 
Tab. 1: Celkové zaťaženie križovatky Štefánikova trieda - Štúrova ulica 
v mesiacoch marec a december 2008 
 

Table 1: Total load of crossroads Štefánikova trieda – Štúrova street in March and 
December 2008 
 

Deň Dátum Počet vozidiel Deň Dátum Počet 
vozidiel 

Piatok  29.2.2008 48 164 Pondelok 1.12.2008 50 391 
Sobota 1.3.2008 32 841 Utorok 2.12.2008 49 328 
Nedeľa 2.3.2008 24 488 Streda 3.12.2008 51 745 
Pondelok 3.3.2008 47 275 Štvrtok  4.12.2008 51 330 
Utorok 4.3.2008 45 518 Piatok  5.12.2008 55 509 
Streda 5.3.2008 47 808 Sobota 6.12.2008 40 468 
Štvrtok  6.3.2008 43 526 Nedeľa 7.12.2008 30 405 

Spolu 289 620 Spolu  329 176 
Vypracovala: Nemčeková, L. (2009) podľa údajov Okresného dopravného 
inšpektorátu v Nitre 

 
Na križovatke Trieda A. Hlinku - Akademická ulica - Ulica Slančíkovej 

Timravy (tab. 2) bolo v tom istom týždni v mesiaci marec (29.2. - 6.3.2008) 
zaznamenaných spolu 229 366 vozidiel a v decembri (1. - 7.12.2008) spolu 
329 176 vozidiel.  Aj touto križovatkou prešlo najviac vozidiel v piatok (marec - 
39 565, december 45 776) a najmenej v nedeľu (marec - 22 276, december - 
26 263). Dni s intenzívnou dopravou boli streda a štvrtok, potom utorok 
a pondelok. Zaťaženosť tejto križovatky v týždni môže súvisieť so zásobovaním 
a návštevnosťou obchodných centier, ktoré sa nachádzajú na Chrenovej (Progres, 
Centro Nitra, Lipa, Lidl, ďalej po Tr. A. Hlinku je komplex obchodov za 
atletickým štadiónom – Max, Baumax a i.). 

Na križovatke Zlatomoravecká cesta - Levická cesta - Trieda A. Hlinku 
(tab. 3) sa v rovnakom období v oboch mesiacoch merania intenzity dopravy 
situácia zopakovala. V mesiaci marec prešlo križovatkou spolu 244 789 vozidiel, 
v decembri 279 375. Najviac vozidiel v piatok (marec - 42 428, december - 
47 490) a najmenej v nedeľu (marec - 24 465, december - 30 276). V týždni boli 
dni s intenzívnou dopravou streda a štvrtok (okolo 38 tisíc vozidiel), nasleduje  
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pondelok a utorok (cca 36 tisíc vozidiel). Aj v mesiaci december narastala intenzita 
dopravy postupne smerom pondelka do štvrtka. 
 
Tab. 2: Celkové zaťaženie križovatky Trieda A. Hlinku - Akademická ulica - Ulica 
Slančíkovej Timravy v mesiacoch marec a december 2008 
 

Table 2: Total load of crossroads Trieda A. Hlinku - Akademická street – Street of 
Slančíkovej Timravy in March and December 2008 
 

Deň Dátum Počet vozidiel Deň Dátum Počet vozidiel 
Piatok  29.2.2008 39 565 Pondelok 1.12.2008 42 245 
Sobota 1.3.2008 27 430 Utorok 2.12.2008 41 428 
Nedeľa 2.3.2008 22 276 Streda 3.12.2008 43 108 
Pondelok 3.3.2008 33 679 Štvrtok  4.12.2008 43 679 
Utorok 4.3.2008 34 261 Piatok  5.12.2008 45 776 
Streda 5.3.2008 36 129 Sobota 6.12.2008 36 032 
Štvrtok  6.3.2008 36 026 Nedeľa 7.12.2008 26 263 

Spolu 229 366 Spolu  278 531 
Vypracovala: Nemčeková, L. (2009) podľa údajov Okresného dopravného 
inšpektorátu v Nitre 
 
 
Tab. 3: Celkové zaťaženie križovatky Zlatomoravecká cesta - Levická cesta - 
Trieda A. Hlinku v mesiacoch marec a december 2008 
 

Table 3: Total load of crossroads Zlatomoravecká cesta - Levická cesta - Trieda A. 
Hlinku in March and December 2008 
 

Deň Dátum Počet vozidiel Deň Dátum Počet vozidiel 
Nedeľa 2.3.2008 24 465 Pondelok 1.12.2008 36 234 
Pondelok 3.3.2008 36 606 Utorok 2.12.2008 41 187 
Utorok 4.3.2008 36 039 Streda 3.12.2008 43 324 
Streda 5.3.2008 38 030 Štvrtok  4.12.2008 44 149 
Štvrtok 6.3.2008 38 240 Piatok  5.12.2008 47 490 
Piatok 7.3.2008 42 428 Sobota 6.12.2008 36 715 
Sobota 8.3.2008 28 981 Nedeľa 7.12.2008 30 276 

Spolu 244 789 Spolu  279 375 
Vypracovala: Nemčeková, L. (2009) podľa údajov Okresného dopravného 
inšpektorátu v Nitre 
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Zo sledovaných križovatiek je najvyťaženejšou križovatka Zlatomoravecká 
cesta - Levická cesta - Trieda A. Hlinku, s výnimkou mesiaca december, kedy bola 
najvyťaženejšia križovatka v centre (Štefánikova trieda - Štúrova ulica) 
(graf 1).Situácia, ktorá sa týka intenzity dopravy na križovatkách počas týždňa  
bola rovnaká aj vzhľadom na prepojenosť križovatiek v jednom smere (od centra 
mesta po Zlatomoraveckú cestu) a v prípade križovatky smerom na Zlaté Moravce 
tiež na jej napojenie na cesty I. triedy v smere na Levice (I/51), na Prievidzu (I/64) 
a na Banskú Bystricu (I/65). Dominantné postavenie na tejto križovatke má najmä 
nákladná doprava. 

 
Graf 1: Zaťaženie sledovaných križovatiek v meste Nitre v mesiacoch marec 
a december v roku 2008 
 

Graph 1: Load monitored crossroads in Nitra in March and December in 2008 

 
Vypracovala: Nemčeková, L. (2013) podľa údajov Okresného dopravného 
inšpektorátu v Nitre 

 
V rámci vlastného prieskumu boli realizované sčítania vozidiel v mesiacoch 

marec a december 2008 počas týždenných dopravných špičiek na rovnakých 
križovatkách. Čas a miesto bolo vopred konzultované s pracovníkom ODI v Nitre, 
aby sčítanie prebehlo v rovnakom týždni. V mesiaci marec (tab. 4) bolo najviac 
vozidiel zaznamenaných na križovatke na Zlatomoraveckej v smere na Vašinovu 
ulicu (na Zobor) v nedeľu v čase od 16:10 do 17:10 hod., čo súvisí s koncom 
víkendu a návratom obyvateľov domov (celkovo 886 vozidiel). Druhou 
križovatkou s najvyšším počtom vozidiel v čase od 14:50 do 15:50 hod. bola 
križovatka Tr. A. Hlinku - Akademická ulica - Ulica Slančíkovej Timravy v smere 
od obchodného domu Tesco (spolu 632 vozidiel). Smerom od Levíc bolo na 
križovatke Zlatomoravecká cesta - Levická cesta - Trieda A. Hlinku 
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zaznamenaných spolu 505 vozidiel v čase rannej špičky od 7:20 do 8:20 hod. 
V smere zo Štefánikovej triedy na Štúrovu ulicu od centra k hypermarketu Tesco 
prešlo v čase od 6:30 do 7:30 hod. spolu 370 vozidiel. Na rovnakej križovatke, ale 
v smere od Nových Zámkov, prešlo v čase od 15:10 do 16:10 hod. spolu 234 
vozidiel. Najmenej vozidiel prešlo križovatkou Tr. A. Hlinku - Akademická ulica - 
Ulica Slančíkovej Timravy smerom od výstaviska Agrokomplex v čase od 16:20 
do 17:20 hod. (graf 2). 
 
Tab. 4: Intenzita dopravy na vybraných križovatkách v meste Nitra v mesiacoch 
marec a december v roku 2008 
 

Table 4: Traffic intensity at selected crossroads in the city of Nitra in March and 
December in 2008 
 

Križovatka Smer Dátum Čas (hod.) Počet 
vozidiel 

Zlatomoravec
ká cesta - 
Levická cesta 
- Trieda A. 
Hlinku 

od Zlatých 
Moraviec na 

Zobor 

nedeľa 2.3.2008 16:10 - 17:10 886 

pondelok 1.12.2008   6:30 - 7:30 924 

Zlatomoravec
ká cesta - 
Levická cesta 
- Trieda A. 
Hlinku 

od Levíc 
utorok 4.3.2008   7:20 - 8:20 505 

utorok 2.12.2008   7:20 - 8:20 560 

Štefánikova 
trieda - 
Štúrova ulica 

od centra 
k hypermarketu 

Tesco 

streda 5.3.2008   6:30 - 7:30 370 

streda 3.12.2008   6:30 - 7:30 379 

Štefánikova 
trieda - 
Štúrova ulica 

od Nových 
Zámkov 

streda 5.3.2008 15:10 - 16:10 234 

streda 3.12.2008 15:30 - 16:30 315 
Trieda A. 
Hlinku - 
Akademická 
ulica -Ulica 
Slančíkovej 
Timravy 

od výstaviska AX 

štvrtok 6.3.2008 16:20 - 17:20 80 

štvrtok 4.12.2008 15:10 - 16:10 125 

Trieda A. 
Hlinku - 
Akademická 
ulica - Ulica 
Slančíkovej 
Timravy 

od obchodného 
domu Tesco 

štvrtok 6.3.2008 14:50 - 15:50 632 

piatok 5.12.2008 15:00 - 16:00 1 112 

Vypracovala: Nemčeková, L. (2009) 
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V mesiaci december (tab. 4) bola križovatka Tr. A. Hlinku - Akademická 
ulica - Ulica Slančíkovej Timravy križovatkou s najvyššou intenzitou počas 
dopravnej špičky v smere od obchodného domu Tesco (od centra). V čase od 15:00 
do 16:00 hod. (v piatok) ňou prešlo celkovo 1 112 vozidiel. Veľký počet vozidiel 
(celkom 924) bol zaznamenaný aj na križovatke Zlatomoravecká cesta - Levická 
cesta -Tr. A. Hlinku (obr. 1) smerom od Zlatých Moraviec na Zobor v čase od 6:30 
do 7:30 hod. v pondelok. Na tej istej križovatke, ale v smere od Levíc prešlo 
v utorok v čase od 7:20 do 8:20 hod. celkovo 560 vozidiel. Križovatkou 
Štefánikova trieda - Štúrova ulica (obr. 2) prešlo v stredu od 6:30 do 7.30 hod. 
v smere od centra k hypermarketu Tesco celkovo 379 vozidiel. Na tej istej 
križovatke, ale v smere od Nových Zámkov, prešlo v stredu v čase od 15:30 do 
16:30 hod. celkovo 315 vozidiel. Najmenej vozidiel (celkovo 125) prešlo 
križovatkou na Tr. A. Hlinku - Akademická ulica - Ulica Slančíkovej Timravy 
(obr. 3) v smere od výstaviska Agrokomplex vo štvrtok v čase od 15:10 do 16:10 
hod. 
 
Graf 2: Zaťaženie sledovaných križovatiek v meste Nitre v mesiacoch marec 
a december v roku 2008 
 

Graph 2: Load monitored crossroads in Nitra in March and December in 2008 
 

 
Vypracovala: Nemčeková, L. (2013) 
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Obr. 1: Križovatka na Levickej ceste 
- Zlatomoraveckej ceste - Trieda A. 
Hlinku 
 

Obr. 2: Križovatka v centre mesta na 
Štefánikovej triede (pohľad smerom 
z terasy obchodného domu Tesco) 

Figure 3: The crossroads on Levická 
street – Zlatomoravecká street - Tr. 
A. Hlinku 

Figure 1: The crossroads in the center of 
town on Štefánikova trieda (view from 
the terrace department store Tesco) 
 

  
Autor: Nemčeková, L. (2009) Autor: Nemčeková, L. (2009) 
Odd 
Obr. 3: Križovatka na Triede A. Hlinku - Akademickej  ulici - Ulici Slančíkovej 
Timravy pri nákupnom centre CENTRO Nitra 
 

Figure 2: Crossroadson the Trieda A. Hlinku - Akademická street – Street of 
Slančíkovej Timravy by shopping centre CENTRO Nitra 
 

 
Autor: Nemčeková, L. (2009) 
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Všetky merania intenzity dopravy v mesiacoch marec a december potvrdili 
zaťaženosť hlavných cestných ťahov v meste Nitra. Počet prechádzajúcich vozidiel 
v sledovanom období cez mesto je skutočne alarmujúci. Nie je preto vôbec 
prekvapivé, že typickým javom v našom meste sú dopravné zápchy a s tým spojené 
ďalšie negatívne javy prejavujúce sa na zložkách životného prostredia, najmä na 
ovzduší a zničené komunikácie nielen v meste, ale celom okrese. Efektívne je 
riešenie dopravnej situácie odklonením dopravy (najmä tranzitnej nákladnej) 
z centra cez Južný obchvat, na ktorého realizáciu obyvatelia mesta tak dlho čakali. 

 
Merania  intenzity dopravy v meste Nitra v roku 2010 
 

Z výsledkov sčítania intenzity dopravy, ktoré v rokoch 2005 a 2010 
realizovala Slovenská správa ciest vyplýva, že na Triede A. Hlinku došlo k nárastu 
intenzity dopravy až o 40,20 %. Markantný nárast intenzity dopravy bol 
zaznamenaný aj na ceste I/64 v úseku medzi rýchlostnou cestou a priemyselným 
parkom. Oproti roku 2005 došlo k nárastu intenzity dopravy o 280,48 %. Najmenší 
nárast zaznamenal úsek na Štefánikovej triede, kde porovnaním rokov 2005 a  
2010 došlo k  nárastu 9,24 % (tab. 5). 
 
Graf 3: Intenzita dopravy vo vybraných križovatkách v meste Nitra v rokoch 2005 
a 2010 
 

Graph 3: Traffic intensity at selected crossroads in Nitra town in 2005 and 2010 
 

 
Zdroj: http://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/scitanie/nr_scitanie
_2010.pdf, vypracovala: Nemčeková, L. (2013)  
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Tab. 5:  Výsledky sčítania intenzity dopravy v roku 2010 a porovnanie so stavom 
v roku 2005 
 

Table 5: The results of census of traffic intensity in 2010andcomparison with the 
situation in 2005 
 

Cesta Úsek Rok Nákladné Osobné Motocykle Spolu 

I/51 Chrenovská 

2005 5 544 22 397 56 27 997 

2010 6 792 30 331 73 37 196 

Rozdiel 22,51 % 35,42 % 30,36 % 32,86 % 

I/51 Levická cesta 
2005 3 020 13 556 25 16 601 
2010 3 880 17 199 34 21 113 
Rozdiel 28,48 % 26,87 % 36,00 % 27,18 % 

I/64 Trieda A. Hlinku 
2005 3 470 20 140 42 23 652 
2010 4 402 28 711 48 33 161 
Rozdiel 26,86 % 42,56 % 14,29 % 40,20 % 

I/64 Šindolka 
2005 1 687 8 182 25 9 894 
2010 5 911 31 677 64 37 652 
Rozdiel 258,68 % 287,15 % 156,00 % 280,48 % 

I/64 Štefánikova 
trieda 

2005 3 394 25 699 42 29 135 
2010 5 743 26 041 44 31 828 
Rozdiel 69,21 % 1,33 % 4,76 % 9,24 % 

I/64 Novozámocká 
cesta 

2005 3 049 19 622 58 22 729 
2010 5 120 20 609 62 25 791 
Rozdiel 67,92 % 5,03 % 6,90 % 13,47 % 

II/562 Cabajská cesta 
2005 1 407 6 960 27 8 394 
2010 1 554 9 987 22 11 563 
Rozdiel 10,45 % 43,49 % -18,52% 37,75 % 

Zdroj: http://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/scitanie/nr_scitanie
_2010.pdf 
Vypracovala: Nemčeková, L. (2011) 
 
Merania intenzity cestnej dopravy v meste Nitra v roku 2011 
  

V roku 2011 sme realizovali ďalšie vlastné merania intenzity cestnej 
dopravy v meste Nitra. V dňoch 28.3. - 1.4.2011 sme zisťovali frekventovanosť 
automobilov (vozidiel do 3,5 t) v meste Nitra na piatich meracích lokalitách 
v dvoch časových intervaloch, t.j. v raňajšom (7:00 - 8:00 hod.) a poobedňajšom 
intervale (15:00 - 16:00 hod). Meranie sme uskutočňovali na piatich  lokalitách. 
Okrem počtu automobilov sme sledovali aj počet prepravovaných osôb 
v automobiloch. 

Z nameraných údajov vyplýva, že počas 10-tich hodín merania 
frekventovanosti automobilov (vozidiel do 3,5 t) v dňoch 28.3. - 1.4.2011 ich 
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prešlo meracími lokalitami spolu 14 130. Najviac vozidiel (1 801) prešlo 
v hodinovom intervale od 15:00 do 16:00 hod. v smere trasy Zlaté Moravce - Nitra, 
naopak najmenej vozidiel (999) prešlo v hodinovom intervale od 7:00 do 8:00 hod. 
v smere trasy Nitra - Vráble. Vyššia frekventovanosť automobilov v ranom 
časovom intervale, t.j. od 7:00 do 8:00 hod. (v porovnaní s poobedňajším časovým 
intervalom) bola nameraná v smeroch: Bratislava - Banská Bystrica (o 86 
automobilov), Bratislava – Nitra (o 2 automobily) a Nitra - Nové Zámky (o 8 
automobilov). Naopak vyššia frekventovanosť automobilov v poobedňajšom 
časovom intervale, t.j. od 15:00 do 16:00 hod. (v porovnaní s raňajším časovým 
intervalom) bola nameraná v smeroch: Zlaté Moravce - Nitra (o 10 automobilov) 
a Vráble - Nitra (o 40 automobilov). 
 

Graf 4: Frekventovanosť vozidiel do 3,5 ton na vybraných meracích lokalitách 
v meste Nitra v týždni 28.3. - 1.4.2011 v roku 2011 
 

Graph 4: Frequency of vehicles up to 3.5 tons at selected measurement locations in 
Nitra in the week28.03-1.4.2011in 2011 

 
Vypracovala: Nemčeková, L. (2013) 
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Tab. 6: Výsledky merania frekventovanosti vozidiel do 3,5 ton na vybraných 
meracích lokalitách v meste Nitra v týždni 28.3. - 1.4. 2011 v roku 2011 
 

Table 6: The results of frequency monitoring of vehicles up to 3.5 tons at selected 
measurement locations in Nitra in the week 28.03-1.4. 2011 in 2011 
 

Lo
ka

lit
a 

Sm
er

 tr
as

y 

Meracia 
lokalita D

át
um

 Čas 
mera
-nia 
(h) 

Počet osôb v automobile 

Spolu Podiel počtu automobilov s počtom osôb z 
celkového počtu (v %) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Bratislava 
- Banská 
Bystrica 

Chrenov-
ská ulica 

(pri 
zvukovej 
bariére) 28

.3
.2

01
1 7:00 - 

8:00 

726 600 80 102 20 4 
1 532 

47,39 39,16 5,22 6,66 1,31 0,26 

Banská 
Bystrica - 
Bratislava 

15:00 
- 

16:00 

697 631 51 59 7 1 
1 446 

48,20 43,64 3,53 4,08 0,48 0,07 

2. 

Nitra - 
Zlaté 

Moravce 

Zlatomo-
ravecká 

cesta 
(Čerpacia 

stanica 
ITT) 

29
.3

.2
01

1 7:00 - 
8:00 

834 712 93 118 31 3 
1 791 

46,57 39,75 5,19 6,59 1,73 0,17 
Zlaté 

Moravce 
– Nitra 

15:00 
- 

16:00 

847 720 89 125 20 0 
1 801 

47,03 39,98 4,94 6,94 1,11 0,00 

3. 

Bratislava 
- Nitra 

Bratislav-
ská ulica, 
autobazár 

AG 
Auto-
Group, 
spol. 
s r.o. 

30
.3

.2
01

1 

7:00 - 
8:00 

684 493 101 59 20 0 
1 357 

50,41 36,33 7,44 4,35 1,47 0,00 

Nitra - 
Bratislava 

15:00 
- 

16:00 

652 510 141 33 17 2 

1 355 
48,12 37,64 10,40 2,44 1,25 0,15 

4. 

Nitra - 
Nové 

Zámky 

Novozá-
mocká 
ulica 

(Farby - 
Laky 
L&Š, 
spol. s 
r.o.) 

31
.3

.2
01

1 

7:00 - 
8:00 

672 496 98 124 18 1 
1 409 

47,69 35,20 6,96 8,80 1,28 0,07 

Nové 
Zámky – 

Nitra 

15:00 
- 

16:00 

681 507 85 117 11 0 

1 401 
48,61 36,19 6,07 8,35 0,78 0,00 

5. 

Nitra - 
Vráble Levická 

cesta 
(areál 

S.T.S.) 1.
4.

20
11

 7:00 - 
8:00 

536 320 107 36 0 0 
999 

53,65 32,03 10,71 3,61 0,00 0,00 

Vráble – 
Nitra 

15:00 
- 

16:00 

549 337 97 48 5 3 
1 039 

52,84 32,44 9,33 4,62 0,48 0,29 

Vypracovala: Nemčeková, L. (2011) 
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Z hľadiska počtu osôb v automobiloch môžeme konštatovať, že najväčší 
podiel počtu automobilov z ich celkového počtu pripadal na automobily, ktoré boli 
obsadené iba 1 osobou. Takýchto vozidiel bolo v každej meracej lokalite približne 
polovica. Z celkového počtu automobilov (14 130), ktoré prešli meracími 
lokalitami počas 10-tich hodín monitoringu, môžeme zhrnúť nasledovné: 6 878 
vozidiel bolo z hľadiska obsadenosti s 1 osobou (48,68 %), 5 326 s 2 osobami 
(37,69 %), 942 s 3 osobami (6,67 %), 821 so 4 osobami (5,81 %), 149 s 5 osobami 
(1,05 %) a 14 so 6 osobami (0,10 %) (tab. 6, graf 4). 
 
Vplyv cestnej dopravy na kvalitu ovzdušia v meste Nitra 
 

Územie mesta Nitra bolo zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia 
na základe modelovania. Automatická monitorovacia stanica (AMS) kvality 
ovzdušia bola uvedená do prevádzky v marci v roku 2003. Bola nainštalovaná 
z finančnej pomoci Danish Environmental Protection Agency. Po rokovaniach 
medzi Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) v Bratislave 
a Mestským úradom (MÚ) v Nitre bola meracia stanica imisií umiestnená na 
frekventovanej križovatke ulíc Štefánikova trieda - Štúrova ulica. Táto križovatka 
predstavovala v danom roku strategický dopravný uzol mesta (Bratislava - Banská 
Bystrica a Nové Zámky - Prievidza) a bola celodenne nadpriemerne zaťažovaná 
dopravnými vplyvmi.  

Kvalita ovzdušia v Nitre sa zhoršuje vždy v zimných mesiacoch (od 
novembra do marca). Zvyšuje sa CO, SO2, NOx a tuhé mikročastice PM10. 
Spôsobuje to posýpanie ciest. Látky z posypových materiálov sa premávkou 
dostávajú do ovzdušia. Kvalitu ovzdušia zlepšil dokončený obchvat mesta. 

V meste Nitra bola vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia pre 
znečisťujúcu látku PM10Stanica  AMS v Janíkovciach (od roku 2008), je určená na 
meranie pozadia, vznikajúce rozptýlením emisií v meste. V roku 2009 tu bol 
prekročený limit koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok PM10 v ovzduší 27-krát, 
čo bolo ešte v norme, ale v roku 2010 to už bolo 50-krát. Zdrojom znečisťovania 
ovzdušia v meste Nitra je len niekoľko veľkých a stredných stacionárnych zdrojov 
PM10 a najmä mobilné zdroje – cestná doprava (výfukové emisie, zvlášť dieselové 
motory a abrázie - oter pneumatík, brzdových a spojkových obložení a vozovky) 
(Kolektív, 2009).  

 
Záver 

 
V  mesiacoch marec a december v roku 2008 sa uskutočnilo  na vybraných 

sčítacích stanovištiach v meste Nitra sčítanie vozidiel pomocou automatických 
sčítačov podľa metodiky Celoštátneho sčítania dopravy. Z meraní vyplýva, že 
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počas týždňa prešlo mestom od centra (Tesco) po Zlatomoraveckú cestu v mesiaci 
marec 763 775 vozidiel a v mesiaci december dokonca 887 082 vozidiel. Nemalý 
podiel na týchto počtoch mala aj tranzitná nákladná doprava, ktorá bola v tomto 
období vedená cez centrum mesta. Zo sledovaných križovatiek bola 
najvyťaženejšou križovatka Zlatomoravecká cesta - Levická cesta - Trieda A. 
Hlinku, s výnimkou mesiaca december, kedy bola najvyťaženejšia križovatka 
v centre (Štefánikova trieda - Štúrova ulica).   

Počas merania intenzity dopravy v meste boli sčítané vozidlá v dopravnej 
špičke vo zvolených hodinových intervaloch v týždni od piatku do štvrtka (29.2. - 
6.3.2008) a v mesiaci december v týždni od pondelka do nedele (1.12. - 7.12.2008) 
spolu s pracovníkmi ODI v Nitre na rovnakých križovatkách. V mesiaci marec 
bolo najviac vozidiel zaznamenaných na križovatke na Zlatomoraveckej v smere 
na Vašinovu ulicu na Zobor. Veľmi frekventovanou je aj križovatka Tr. A. Hlinku 
- Akademická ulica - Ulica Slančíkovej Timravy. V mesiaci december v roku 2008 
bola križovatka Trieda A. Hlinku - Akademická ulica - Ulica Slančíkovej Timravy 
križovatkou s najvyššou intenzitou počas dopravnej špičky v smere od obchodného 
domu Tesco (od centra). 

 Meranie frekventovanosti automobilov (vozidiel do 3,5 t) sme realizovali 
aj v dňoch 28.3.-1.4.2011, a to na piatich meracích lokalitách v meste Nitra 
v dvoch časových intervaloch, t.j. v raňajšom (7:00 - 8:00 hod.) a poobedňajšom 
intervale (15:00 - 16:00 hod). Celkový počet automobilov, ktoré prešli meracími 
lokalitami počas 10-tich hodín monitoringu bolo 14 130. Vyššia frekventovanosť 
automobilov v ranom časovom intervale bola nameraná v smeroch: Bratislava - 
Banská Bystrica, Bratislava - Nitra a Nitra - Nové Zámky, zatiaľ čo 
v poobedňajšom časovom intervale bola nameraná v smeroch: Zlaté Moravce - 
Nitra a Vráble - Nitra. V rámci tohto monitoringu sme sledovali aj počet osôb 
v automobiloch. Z výsledkov vyplýva, že najväčší podiel počtu automobilov z ich 
celkového počtu pripadal na automobily, ktoré boli obsadené iba 1 osobou. 
Takýchto vozidiel bolo v každej meracej lokalite približne polovica. 

Všetky merania intenzity dopravy (vrátane vlastných meraní) v rokoch 
2008, 2010 a 2011 potvrdili nadmernú zaťaženosť hlavných cestných ťahov 
v meste Nitra. K najvyťaženejším úsekom dopravného systému mesta patria: 
Chrenovská cesta, Zlatomoravecká cesta, Levická cesta, Trieda A. Hlinku, časť 
Štúrovej ulice, Štefánikova trieda a Napervillská. K stredne zaťaženým cestám 
patrí Novozámocká cesta a Cabajská cesta. Každodenným javom sú dopravné 
zápchy v čase dopravných špičiek a s tým spojené ďalšie negatívne javy 
prejavujúce sa na zložkách životného prostredia, najmä na ovzduší. Nadmernou 
záťažou trpia aj komunikácie v meste. Efektívne riešenie dopravnej situácie súvisí 
s odklonením dopravy (najmä tranzitnej nákladnej) z centra mesta. K vyriešeniu 
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tohto problému určite dopomohla výstavba rýchlostnej komunikácie R1, na ktorú 
obyvatelia mesta dlho čakali. 

Riešenie dopravnej situácie nie je dôležité len vzhľadom na zabezpečenie 
jej plynulosti a odbúrania stresu u vodičov, ale hlavne kvôli zlepšeniu kvality 
mestského prostredia. Nitra nie je jediné mesto, ktoré trpí zvýšenými 
koncentráciami škodlivín z výfukových plynov. Podľa štúdie Európskeho centra 
kvality vzduchu až 70 % európskych miest vykazuje minimálne raz do roka výskyt 
tzv. zimného smogu, ktorý je charakterizovaný zvýšenými koncentráciami tuhých 
častíc, SO2 a NO2. Navyše vo všetkých krajinách EÚ sa vyskytuje tzv. letný smog, 
pri ktorom koncentrácie prízemného ozónu prekračujú limity ochrany zdravia 
(http://www.ovzdusie.wz.cz). 

Územie mesta Nitra bolo zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia, 
najmä z hľadiska prekračovania povolenej limitnej hodnoty tuhých znečisťujúcich 
látok (PM10). Podľa Kolektívu (2009) je potrebné v oblasti riadenia kvality 
ovzdušia pre mesto Nitra sústrediť opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia aj do 
oblasti dopravy. 
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ROAD TRANSPORT – PART OF ENVIRONMENT IN NITRA TOWN 
 
Summary 

 
Addition of vehicles by automatic gadgets was realized in Nitra in March 

and December 2008 by the method of State addiction of traffic. In March, along 
the Nitra city 763 775 vehicles has passed meanwhile during December even 
887 082 vehicles. At the same time that we have had to undertake measurements of 
traffic intensity on three selected crossroads in Nitra town during one week in 
March and December. During our monitoring we counted together 6122 vehicles 
on three selected crossroads in Nitra town in the year 2008. This article contains 
the results of traffic intensity at selected crossroads in Nitra town in 2005 and 2010 
as well. We made another measurement frequency of vehicles at 5 selected 
measurement locations in Nitra in 2011. We observed both the number of vehicles, 
as well as the number of persons carried in the vehicles. All measurements of 
traffic volumes (including the actual measurement) in the years 2008, 2010 and 
2011 confirmed the excess burden of the main roads in Nitra town. The operation 
of traffic in the rush hour is connected with environment damage (mostly air). 
 
Mgr. Lucia Nemčeková 
Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF v Nitre 
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra 
E – mail:  
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DEMOGRAFICKÁ A EKONOMICKÁ SITUÁCIA NA VIDIEKU 
V OKRESE TOPOĽČANY 

 
Jana Némethová, Michaela Lukáčiková 

 
Abstract 
 

We asses the rural area of Topoľčany district by specific demographic and 
economic indicators. We have analyzed the demographic potential according to its 
population growth, selected population structures and rate of unemployment. 
Economic potential is presented by the most important subjects of Topoľčany´s 
rural area in economic activities, agriculture and industry. We focused on their 
activities, legal form, number of employees and level of bussiness activity in 
specific villages of this district. In the conclusion we asses these villages on the 
basis of analyzed markers according to size categorations of settlements. 
Comparation of selected village categories according to chosen indicators is done 
by ,,pointing method´´ 

 
Keywords: Rural area of Topolcany district, standardization of settlements by 
classification of their size, demographical and economical indicators 

 
Úvod 

 
Vidiecky priestor je priestor mimo mestského osídlenia charakterizovaný 

nižšou hustotou obyvateľstva a tradične zameraný na poľnohospodárstvo. 
Poľnohospodárska produkcia je spojená so zvýšenou závislosťou na prírode 
vidieka. Súčasná prezentácia vidieckeho priestoru Európskou úniou ho 
charakterizuje ako historicky vyvinutú, kultúrne hodnotnú krajinu, ktorej 
udržiavanie je dôležitou požiadavkou celej spoločnosti. Úzka previazanosť vidieka 
na poľnohospodárske aktivity je nahradená multifunkčnosťou poľnohospodárstva 
smerujúcej k trvalo udržateľnosti vidieka. Poľnohospodárstvo samo o sebe prestalo 
byť nosným rozvojovým odvetvím vidieckej ekonomiky. Zdôrazňuje sa najmä jeho 
nenahraditeľná funkcia pri zabezpečovaní ekologickej rovnováhy vo vidieckej 
krajine a pri udržaní kultúrnych a estetických hodnôt krajiny.  

 
Teoreticko-metodické východiská 

 
Problematiku vidieka spracovávajú vo svojich prácach viacerí autori, napr. 

Zubrický (2003), ktorý vidiek definuje ako územie s extenzívnym využívaním 
zeme s nízkou hustotou osídlenia. Spišiak a i. (2005) analyzujú sociálno-
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ekonomické podmienky slovenského vidieka vo vzťahu k poľnohospodárstvu od 
roku 1989 až po súčasnosť. Némethová (2009a,b) sa venuje poľnohospodárskej 
aktivite vo vidieckom priestore vysokoprodukčného regiónu okresu Nitra. 
Problematika poľnohospodárstva a vidieka je riešená i v monografii od Dubcovej 
a i. (2008). V podmienkach Slovenska sa autori zaoberajú zmenami v odvetviach 
poľnohospodárskej výroby a ich priestorovou diferenciáciou počas transformácie 
poľnohospodárstva a vstupu Slovenska do EÚ. Binek,  a i. (2009) sledujú  rozvoj 
vidieka a subjekty, ktoré sa na jeho rozvoji podieľajú. V ďalších publikáciách 
Binek, a i. (2010)sa venujú rôznym prístupom riešenia problémov rozvoja 
vidieckych obcí. Binek a i. (2011) kriticky zhodnocujú bariéry, nástroje a šance 
rozvoja vidieka. Moravčíková, Kučírková (2004) analyzujú vidiek ako ľudské 
osídlenie, ktorého špecifický sociálno-psychologický (mentalita obyvateľov a pod.) 
i sociologický charakter (napr. sociálne prejavy, zložky života, funkcie) je určený 
jeho sociálnou situáciou.  

Udržateľný rozvoj vidieka je bezprostredne spojený s udržateľným 
rozvojom poľnohospodárstva. Preto sa v podmienkach EÚ popri podpore 
poľnohospodárstva prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky, čoraz 
väčší dôraz kladie na prierezovú  podporu rozvoja vidieka, resp. vidieckych 
regiónov a obcí. Cieľom je zabezpečenie multifunkčného poľnohospodárstva 
a vidieka. Vidiecky charakter krajiny s množstvom vzácnych prírodných zdrojov, 
poskytuje dobrý potenciál pre hospodársky rast vidieckych území najmä v 
špecifických odvetviach podnikania, zameraných na cestovný ruch, agroturistiku, 
poľnohospodárstvo či lesné hospodárstvo.  

Cieľom príspevku je poukázať hlavne na ekonomickú základňu vidieckych 
obcí okresu Topoľčany. Pričom hodnotíme i demografický potenciál územia. 
Z ekonomického hľadiska sa zaoberáme subjektmi pôsobiacimi v jednotlivých 
obciach. Subjekty ovplyvňujú rozvoj vidieka nielen svojím počtom, ale aj 
dosahovanými ekonomickými výsledkami. Zamerali sme sa na ich predmet 
činnosti, právnu formu, počet zamestnancov a sledujeme mieru podnikateľskej 
aktivity vo vidieckych obciach. Demografický potenciál vidieckeho priestoru  sme 
analyzovali na základe vývoja počtu obyvateľov, vybraných štruktúr obyvateľstva 
a miery nezamestnanosti. Vidiecke obce sú hodnotené v ukazovateľoch podľa 
veľkostnej klasifikácie sídiel.  

Informácie potrebné k napísaniu príspevku sme získali hlavne z Krajskej 
správy ŠÚ SR v Nitre. Pri spracovaní príspevku boli použité viaceré metódy 
spracovania napr. metóda analýzy a syntézy, štatistické a matematické metódy. Na 
základe ballovej metódy, sme porovnávali jednotlivé kategórie obcí vo vybraných 
ukazovateľoch. Podstata tejto metódy spočívala v pridelení bodov pre každú 
kategóriu obce, pričom 1 bod predstavoval najhoršiu priemernú hodnotu 
ukazovateľa, 3 body predstavovali najlepšiu priemernú hodnotu a 2 body boli 
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priradené ukazovateli, ktorého hodnota sa nachádzala medzi najlepšou a najhoršou 
hodnotou v závislosti od ukazovateľa. 
 
Veľkostná kategorizácia vidieckych sídiel podľa počtu obyvateľov 
 

Vo vidieckom priestore okresu Topoľčany prevládajú malé obce a stredne 
veľké obce(tab. 1).V roku 2010 v okrese bolo 21 (39,60 %) vidieckych sídiel 
malých (200 – 499) a počet obyvateľov v nich predstavoval 6 995. Vidieckych 
sídiel stredne veľkých (500 – 999) bolo 16 (30,19 %) a v týchto obciach žilo 
11 251 obyvateľov a vidieckych sídiel stredne veľkých (1 000 – 1 999) sa 
nachádzalo 12 (22,64 %) a počet obyvateľov v nich predstavoval 18 650. V týchto 
obciach žilo viac ako 40 % obyvateľstva. Vidiecke sídla veľké (2 000 – 4 999) boli 
iba 4 (7,57 %) s počtom obyvateľov 8 818. Mesto Topoľčany patrí do veľkostnej 
kategorizácie sídiel medzi mestské sídla veľké (20 000 – 49 999 obyvateľov) 
s počtom obyvateľov 28 464.   
 
Tab. 1: Veľkostná kategorizácia sídiel vo vidieckom priestore okresu Topoľčany 
v roku 2010 
 

Table 1: Size categorisation of settlements  in rural area of Topolcany District  in 
year 2010 
 

Veľkostné kategórie sídiel 
Počet obyvateľov Počet sídiel 

abs. % abs. % 

Sídla malé 200 - 499 6 995 15,30 21 39,60 

 
Sídla stredne veľké 

500 - 999 11 251 24,61 16 30,19 

1 000 – 1 999 18 650 40,80 12 22,64 
 

Sídla veľké 2 000 – 4 999 8 818 19,30 4 7,57 

SPOLU - 45 714 100,00 53 100,00 

Spracovala Lukáčiková, 2012 
 

V mape 1 môžeme pozorovať, že vidieckych sídiel malých sa najviac 
nachádza na severovýchode, severe a taktiež na západe okresu. Vidiecke sídla 
stredne veľké sa nachádzajú v centrálnej časti okresu Topoľčany v blízkosti 
okresného mesta Topoľčany a na západe a juhozápade okresu. Vidiecke sídla 
veľké, ktorých je zároveň najmenej sú rozptýlené po celom okrese Topoľčany.  
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Mapa 1: Veľkostná kategorizácia sídiel v okrese Topoľčany v roku 2010 
 

Map 1: Size categorisation of settlements in Topolcany District in year 2010 
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Analýza demografického a ekonomického potenciálu vidieckeho priestoru 
podľa veľkostnej kategorizácie vidieckych sídiel 
 

Demografický a ekonomický potenciál vidieckeho priestoru okresu 
Topoľčany sme analyzovali na základe vybraných ukazovateľov (tab.2). Indexom 
rastu počtu obyvateľov sme hodnotili v obciach okresu Topoľčany vývoj počtu  
obyvateľstva. Index poukázal na to, v ktorých obciach došlo k nárastu a v ktorých 
úbytku obyvateľstva. Vekovú štruktúru sme analyzovali podľa indexu starnutia, 
ktorý poukázal v jednotlivých kategóriách sídiel na to, koľko obyvateľov 
v poproduktívnom veku pripadá na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku. 
Vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva sme analyzovali podľa podielu obyvateľov so 
základným a vysokoškolským vzdelaním. Ekonomickú aktivitu obyvateľstva sme 
hodnotili podľa podielu ekonomicky aktívnych obyvateľov a miery 
nezamestnanosti. Tieto dva ukazovatele sme hodnotili za rok 2001. Využili sme 
výsledky zo Sčítania obyvateľstva, domov a bytov za rok 2001, pretože výsledky 
zo sčítania v roku 2010 neboli ešte oficiálne zverejnené. Posledným ukazovateľom 
pomocou, ktorého sme analyzovali ekonomický potenciál územia bola miera 
podnikateľskej aktivity, ktorá sa týkala výrobného sektora  prepočítaná na 1 000 
obyvateľov a ukazovala na podnikateľskú aktivitu v jednotlivých obciach. 

Z hľadiska vývoja počtu obyvateľov v období rokov 2001 a 2010 vo 
vidieckom priestore okresu Topoľčany môžeme pozorovať nárast počtu 
obyvateľov o 565 obyvateľov, čo predstavuje nárast  o 1,25 % (graf 1). 

 
Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov vo vidieckom priestore okresu Topoľčany 
v rokoch  2001 – 2010 
 

Graph 1: Population growth in rural area of Topolcany District in 2001 – 2010 
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Dynamiku vidieckej populácie v rokoch 2001 a 2010 sme sledovali 
pomocou ukazovateľa indexu rastu. Priemerná hodnota indexu rastu pre vidiecky 
priestor okresu Topoľčany predstavuje hodnotu 101,25 %, to znamená nízky nárast 
počtu obyvateľstva v sledovanom území. 25 obcí (47,16 %) dosahovalo vyššie 
hodnoty ako je priemerná hodnota ukazovateľa. To znamená, že v sledovanom 
období rokov počet obyvateľov v týchto obciach sa zvyšoval, čo je pozitívne, obce 
sa progresívne rozvíjali. Naopak v 28 obciach (52,83 %) sa počet obyvateľov 
v sledovaných rokoch znížil. I keď v okrese Topoľčany počet obyvateľov vzrástol, 
v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK)dosiahol pokles (index rastu 99,00 %). 

Pokles obyvateľov podľa priemernej hodnoty indexu rastu môžeme 
pozorovať vo vidieckych sídlach malých (99,62 %). V stredne veľkých vidieckych 
sídlach ukazovateľ dosahoval priemernú hodnotu 101,54 % a vo veľkých 
vidieckych sídlach hodnotu 101,59 % (tab. 2). To znamená, že v malých obciach 
bol prevažne zaznamenaný pokles a v ďalších veľkostných kategóriách obcí 
prevažoval mierny nárast počtu obyvateľstva, čo je z hľadiska rozvoja územia 
pozitívne. Stredne veľká obec Tovarníky (116,36 %) dosiahla najväčší index rastu, 
po nej nasledujú obce Belince – malá obec (111,76 %), Malé Ripňany – stredne 
veľká obec (108,24 %), Čeľadince – malá obec s indexom rastu107,57 %. Naopak 
obce, ktoré zaznamenali index rastu menší ako 100 sa vyznačovali poklesom počtu 
obyvateľstva. Ide o obce prevažne malé napr. Biskupová (90,83 %), Ardanovce 
(91,10 %), Orešany (94,21 %), Blesovce (94,24 %), Svrbice (96,26 %) a iné. 

Charakteristickým znakom slovenskej populácie je, že veková štruktúra sa 
vyznačuje značnou nepravidelnosťou, ktorá je výsledkom udalosti 
predchádzajúceho obdobia. Deformácie vekovej štruktúry sú výsledkom najmä 
zmien pôrodnosti a úmrtnosti a tiež migrácie obyvateľstva sťahovaním. Veková 
pyramída obyvateľstva vo vidieckom priestore okresu Topoľčany v roku 2010 má 
zúženú základňu. Predstavuje tak typický regresívny typ vekovej štruktúry, ktorá 
poukazuje na stále zmenšujúci sa počet narodených a tým zmenšujúci sa podiel 
detí na populácii. Z toho vyplýva, že populácia má nedostatočnú reprodukciu. Na 
druhej strane nastáva nárast obyvateľov v staršom veku (staršie obyvateľstvo nad 
50 a viac rokov prevláda nad detskou zložkou obyvateľstva 0 – 14 rokov). Veková 
štruktúra sa posúva do vyššieho veku, z čoho vyplýva, že žijeme dlhšie a rodí sa 
menej detí. Práve to, že prichádza na svet málo detí má za následok starnutie 
populácie zhora.  

Významným ukazovateľom, ktorým sa hodnotí starnutie obyvateľstva je 
index starnutia. V roku 2010 predstavoval priemerný index starnutia vo vidieckom 
priestore okresu Topoľčany hodnotu 173,90. Zhruba 174 obyvateľov vo veku 65 
a viac rokov pripadá na 100 obyvateľov vo veku 0 – 14 rokov. Vo vidieckom 
priestore okresu Topoľčany v roku 2010 bolo až 30 obcí (56,60 %) s vyššími 
hodnotami indexu starnutia a 23 (43,40 %) obcí s nižšími hodnotami indexu 
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starnutia ako je priemerná hodnota vidieckeho priestoru okresu. K obciam 
s najvyšším indexom starnutia v roku 2010 patrí stredne veľká obec Závada 
(281,48) a malé obce z hľadiska počtu obyvateľov napr. obec Čermany (257,78), 
Biskupová (251,85) a Ardanovce (241,67). Najvyššiu priemernú hodnotu indexu 
starnutia môžeme pozorovať pri vidieckych sídlach malých a jeho hodnota je 
181,26, potom nasledujú vidiecke sídla stredne veľké s priemernou hodnotou 
176,00 a najmenšia priemerná hodnota indexu starnutia bola zaznamenaná pri 
vidieckych sídlach veľkých 170,00 (tab. 2). Pri porovnaní ukazovateľa s NSK(viac 
ako 170,00) najlepšie obstáli veľké obce. Na základe uvedených hodnôt môžeme 
konštatovať starnutie obyvateľstva nielen skúmaného územia, ale v podstate 
i celého Slovenska. I napriek tomu, že obyvateľstvo žijúce v meste je oproti 
obyvateľstvu žijúcemu na vidieku  mladšie. Medzi samotnými vidieckymi obcami 
môžeme pozorovať veľké diferenciácie. V podstate nepriaznivá veková štruktúra 
a starnutie obyvateľstva sa prejavuje prevažne v najmenších obciach do 500 
obyvateľov. V týchto obciach prevyšuje podiel osôb v poproduktívnom veku nad 
osobami v predproduktívnom veku. Starnutie obyvateľstva sa viac týka obcí 
nachádzajúcich sa v periférnych oblastiach sledovaného územia. Najpriaznivejšia 
veková štruktúra sa týkala obcí veľkých, v ktorých žije viac ako 2000 obyvateľov. 
V týchto obciach je silne zastúpená produktívna zložka obyvateľstva, čo v blízkej 
budúcnosti výrazne prispeje k zvýšeniu obyvateľstva v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti sa zlepšuje veková štruktúra obyvateľstva v obciach ležiacich 
v zázemí mesta do ktorých smeru je suburbanizácia a tiež v obciach s výhodnou 
dopravnou polohou (Tovarníky, Solčany, Jacovce, Krušovce). Do týchto obcí sa 
sťahuje obyvateľstvo prevažne v reprodukčnom veku. 

Na vekovú štruktúru nadväzuje i štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia. Pri 
hodnotení vekovej štruktúry podľa pohlavia (graf 2) môžeme pozorovať, že muži 
prevládajú nad ženami vo vekovej kategórií 0 – 4 rokov, kedy je počet mužov 
1 116  (52,90 %) a počet žien je 994 (47,12 %), prevládajú po kategóriu 10 – 14 
ročných, kedy počet mužov predstavuje 1 170 (51,56 %) a počet žien je 1 099 
(48,44 %). V nasledujúcej vekovej kategórii 15 – 19 ročných sa počet mužov znížil 
na 1 467 (49,95 %) a naopak počet žien sa zvýšil na 1 470 (50,05 %). Od vekovej 
kategórie 20 – 24 ročných je opäť počet mužov 1 735 (51,20 %) vyšší 
s porovnaním počtu žien 1 654 (48,80 %). Muži stále prevládajú nad ženami po 
vekovú kategóriu 55 – 59 ročných, kedy je ich počet 1 584 (50,22 %) a počet žien 
je 1 570 (49,78 %). Vo vyšších vekových kategóriách je počet žien v porovnaní 
s počtom mužov podstatne vyšší.  

Pri analyzovaní vzdelanostnej štruktúry sme využili výsledky zo Sčítania 
obyvateľstva, domov a bytov za rok 2001, pretože výsledky zo sčítania v roku 
2010 neboli ešte oficiálne zverejnené. Vo vidieckom priestore okresu Topoľčany 
v roku 2001 predstavovalo najvyššie hodnoty učňovské vzdelanie bez maturity. 
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Počet obyvateľov s týmto vzdelaním bol 12 389 (27,62 %). Potom nasleduje 
základné vzdelanie s počtom obyvateľov 12 007 (26,77 %). Tretím najpočetnejším 
vzdelaním v okrese bolo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Obyvateľov 
s týmto vzdelaním žilo vo vidieckych obciach okresu 6 162 (13,74 %), ich počet sa 
neustále zvyšuje. Vysokoškolské vzdelanie, ktoré zahŕňa bakalárske, magisterské, 
inžinierske a aj doktorandské štúdium dosiahlo vo vidieckom priestore okresu 
Topoľčany 1 576 obyvateľov (3,51 %). Úplne stredné všeobecné vzdelanie bolo 
zastúpené 1 344 obyvateľmi (3,00 %). Bez školského vzdelania bolo 104 
obyvateľov (0,23 %) a obyvateľov, ktorí neuviedli svoje vzdelanie bolo 443 
obyvateľov (0,99 %), (graf 3). 
 
Graf  2: Veková pyramída vidieckeho priestoru okresu Topoľčany v roku 2010 
 

Graph 2: Population pyramid of rural  area of Topolcany District in year 2010 
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Zdroj: ŠÚ SR 2012, spracovala Lukáčiková 
 

 
Pre skúmanie demografického potenciálu rozvoja územia je významný 

podiel obyvateľov s najnižším a najvyšším vzdelaním. Zistili sme, že najvyšší 
podiel obyvateľov so základným vzdelaním bol vo vidieckych sídlach malých 31,98 
% potom nasledujú vidiecke sídla stredne veľké s priemernou hodnotou podielu 
25,74 % a najmenší podiel obyvateľov so základným vzdelaním bol vo vidieckych 
sídlach veľkých a to 23,51 % (tab. 2). Vysoký podiel obyvateľstva s týmto 
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vzdelaním sa nachádza hlavne v malých obciach napr. Podhradie (42,47 %), 
Ardanovce (38,30 %), Hajná Nová Ves (37,82 %) a Biskupová (37,13 %).  

 
Graf 3: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov vidieckeho priestoru okresu Topoľčany 
v roku 2001 
 

Graph 3: Educational Status of rural area population in Topolcany District in year 
2001 
 

 
 
 Zdroj: ŠÚ SR 2012, spracovala Lukáčiková   

 
Najvyššiu priemernú hodnotu podielu obyvateľov s vysokoškolským 

vzdelaním dosiahli vidiecke sídla stredne veľké ich hodnota bola 3,76 %, potom 
nasledujú vidiecke sídla veľké, v ktorých bol podiel obyvateľov s týmto vzdelaním 
3,45 % a najmenší podiel obyvateľov s týmto vzdelaním bol vo vidieckych sídlach 
malých a to 2,10 % (tab. 2). Vzdelanostná úroveň veľmi silne závisí od veľkosti 
obce. To znamená, že obciach s vyšším počtom obyvateľov nad 500 sa zvyšovala 
i vzdelanostná úroveň obyvateľstva. Lepšie hodnoty ukazovateľa dosahovali obce 
stredne veľké a veľké.  Najviac obyvateľov s týmto vzdelaním žije v stredne 
veľkých obciach napr. Tovarníky (6,81 %), Jacovce (6,49 %), Chrabrany (5,56 %), 
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Radošina (5,34 %). Vo veľkých obciach sa podiel obyvateľstva s týmto vzdelaním 
pohyboval od 3 do 4 %. V najmenších obciach do 500 obyvateľov je najvyšší 
podiel obyvateľstva so základným vzdelaním a minimálny podiel vysokoškolsky 
vzdelaných osôb. Pre vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva vidieka platí nižší 
stupeň formálneho vzdelania v porovnaní s obyvateľstvom mesta, čo platí 
predovšetkým pre staršie obyvateľstvo, ktoré je prevládajúce vo vidieckych 
priestoroch. V priebehu posledných desaťročí sa výrazne zvýšil celkový stupeň 
vzdelanosti, ale došlo k zväčšeniu rozdielov medzi vidiekom a mestom. 
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva vidieka neustále pokračuje.       

Vzdelanostná úroveň vidieckeho obyvateľstva úzko ovplyvňuje  
i ekonomickú aktivitu, ktorú sme skúmali za rok 2001. V celom vidieckom 
priestore okresu Topoľčany v roku 2001 bol počet ekonomicky neaktívnych 
obyvateľov 22 365 (50,47 %) vyšší ako počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 
21 947 (49,53 %). Najvyšší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov bol vo 
vidieckych sídlach veľkých 49,25 %, potom nasledujú vidiecke sídla stredne veľké 
47,93 % a najnižší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov bol vo vidieckych 
sídlach malých a jeho hodnota bola 46,78 % (tab. 2). Pričom v NSK je viac ako 50 
% ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Vidiek v porovnaní s mestom sa vyznačuje 
nižším podielom ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Najnižšia ekonomická 
aktivita je v malých obciach (napr. Horné Štitáre - 41,63 %, Hajná Nová Ves – 
42,04 %), ktorá je ovplyvňovaná vekovou štruktúrou obyvateľstva. Najmenšie 
obce sa vyznačujú vyšším zastúpením obyvateľstva v poproduktívnom veku. Nižší 
podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v malých a stredne veľkých obciach 
súvisel v týchto obciach s vyššou mierou nezamestnanosti.  

Najvyššia miera nezamestnanosti(podiel nezamestnaných z celkového počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov) bola zaznamenaná vo vidieckych sídlach 
stredne veľkých 20,88 %, potom nasledujú vidiecke sídla malé 20,71 % a najnižšia 
miera nezamestnanosti bola vo vidieckych sídlach veľkých a jej hodnota 
predstavovala 20,67 % (tab. 2). V rámci NSK ukazovateľ dosahoval hodnotu 
vyššiu viac ako 20 %. Mieru nezamestnanosti v sledovanom priestore ovplyvňuje 
ponuka pracovných miest, početnosť a veľkosť podnikateľských subjektov a ich 
odvetvová štruktúra. 

V celom vidieckom priestore v roku 2001 bol počet nezamestnaných 4 532 
a miera nezamestnanosti mala hodnotu 20,65 %. Z celkového počtu 
nezamestnaných bolo 2 841 mužov (62,69 %) a 1 691 žien (37,31 %). Vo 
vidieckom priestore okresu Topoľčany sa nachádzalo 29 obcí (54,72 %) s nižšími 
hodnotami miery nezamestnanosti a 24 obcí (45,28 %) s vyššími hodnotami miery 
nezamestnanosti ako je priemerná hodnota sledovaného územia. K obciam 
s najvyššou hodnotou miery nezamestnanosti v roku 2001 patrili obce Svrbice 
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(30,19 %), Blesovce (28,04 %), Orešany (27,00 %). Ide o obce z hľadiska počtu 
obyvateľov  malé.  
 
Tab. 2:  Demografický a ekonomický potenciál vo vidieckom priestore okresu 
Topoľčany 
 

Table 2: Demographical and economical potential  in rural area of Topolcany   
District 
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Sídla 
malé 21 99,62 181,26 31,98 2,10 46,78 20,71 9,72 

Sídla 
stredne 
veľké 

28 101,54 176,00 25,74 3,76 47,93 20,88 8,80 

Sídla 
veľké 4 101,59 170,00 23,51 3,45 49,25 20,67 10,09 

Zdroj: ŠÚ SR 2012, spracovala Lukáčiková 
 

Ekonomický potenciál vidieckeho priestoru okresu Topoľčany vyjadrujeme 
štruktúrou poľnohospodárskych a priemyselných subjektov pôsobiacich 
v jednotlivých obciach okresu a mierou podnikateľskej aktivity. Celkový počet 
poľnohospodárskych subjektov v roku 2010 bol vo vidieckom priestore okresu 
Topoľčany 22. Z toho bolo 11 (50,00 %) družstiev, 10 (45,45 %) spoločností s.r.o. 
a 1 (4,55 %) akciová spoločnosť (tab. 3). Z hľadiska rozvoja poľnohospodárskej 
výroby sledované územie patrí k poľnohospodársky využívaným regiónom 
Slovenska. Poľnohospodárstvo dlhodobo tvorilo kostru ekonomickej základne na 
vidieku, v dôsledku zavádzania nových technologických postupov, zmien 
vlastníckych vzťahov a riešenia prezamestnanosti sa tak stále uvoľňujú pracovné 
sily v tomto odvetví a klesá i počet poľnohospodárskych subjektov.  

Poľnohospodárske subjekty sme na základe veľkostných kategórií subjektov 
členili na malé subjekty s počtom zamestnancov do 19 (tab. 4). Malých subjektov 
sa vo vidieckom priestore okresu Topoľčany nachádza 10. Z toho je 1 družstvo, 
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ktoré malo sídlo v obci Veľké Dvorany a 9 spoločností s.r.o., z ktorých 4 subjekty 
sa nachádzali v obci Radošina a ostatné v obciach Krušovce, Prašice, Solčianky, 
Súlovce a Veľké Dvorany.  

 
Tab. 3: Počet poľnohospodárskych subjektov vo vidieckom priestore okresu 
Topoľčany v roku 2010 
 

Table 3: Total number of subjects in rural area of Topolcany District in year 2010 
 

právna forma abs. % 
Družstvá 11 50,00 
Spol. s.r.o. 10 45,45 
Akciová spoločnosť 1 4,55 
SPOLU 22 100,00 

Zdroj: ŠÚ SR 2012, spracovala Lukáčiková 
 
 
Tab. 4: Štruktúra poľnohospodárskych subjektov podľa počtu zamestnancov vo 
vidieckom priestore okresu Topoľčany v roku 2010 
 

Table 4: Structure of industrial subjects in rural area of Topolcany District, 
according to the number of employees, in 2010 
 

Právna forma 

Počet zamestnancov 
Spolu 

do 19 od 20 do 99 nad 100 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Družstvá 1 10,00 7 77,78 3 100,00 11 50,00 

Spol. s.r.o. 9 90,00 1 11,11 - - 10 45,45 
Akciová 
spoločnosť - - 1 11,11 - - 1 4,55 

SPOLU 10 100,000 9 100,00 3 100,00 22 100,00 

Zdroj: ŠÚ SR 2012, spracovala Lukáčiková  
 

Druhou kategóriou sú stredne veľké subjekty s počtom zamestnancov od 20 
do 49. Týchto subjektov sa nachádzalo v roku 2010 vo vidieckom priestore okresu 
Topoľčany 9. Z toho boli najpočetnejšie subjekty družstvá s počtom 7, nachádzali 
sa v obciach Horné Obdokovce, Ludanice, Nitrianska Blatnica, Orešany, 
Preseľany, Urmince a Závada. Spoločnosť s.r.o. POĽNOCHOV v obci Blesovce 
bola len jedna a akciová spoločnosť Poľnohospodársky podnik v Hajnej Novej Vsi 
bola tiež len jedna. Treťou kategóriou sú veľké subjekty s počtom zamestnancov 
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nad 100. V tejto kategórií subjektov sa nachádzali len 3 družstvá v obciach 
Jacovce, Solčany a Veľké Ripňany. 

Najpočetnejšie výrobné zameranie subjektov bolo pestovanie obilnín 
(okrem ryže), strukovín a olejnatých semien. Toto zameranie sa vyskytovalo v 10 
poľnohospodárskych subjektoch. Druhé najpočetnejšie výrobné zameranie bolo 
zmiešané hospodárstvo. Vo vidieckom priestore okresu Topoľčany v roku 2010 
bolo 5 subjektov s týmto zameraním.  

Okrem poľnohospodárskych subjektov sa vo vidieckom priestore okresu 
Topoľčany v roku 2010 nachádzalo 167samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) 
s počtom zamestnancov do 19. Najviac samostatne hospodáriacich roľníkov bolo 
v obciach Veľké Ripňany  (17),  Prašice (16) a  Bojná (11).  Najmenej SHR sa 
nachádzalo v obci Ardanovce (3), Ludanice (1), Nemčice (1), Tovarníky (2), 
Velušovce (3) a iné. Ani jeden samostatne hospodáriaci roľník sa nenachádzal 
v obciach napr. Belince, Kamanová, Norovce a Lipovník. Pestovanie obilnín 
(okrem ryže), strukovín a olejnatých semien je výrobné zameranie, ktorého činnosť 
vykonávalo 62 samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí hospodária na pôde 
v Nitrianskej Strede, Veľkých Ripňanoch, Krnči, Bojnej atď. Ďalším 
najpočetnejším zameraním bolo pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej 
a hľuzovej zeleniny, ktorého činnosti sa venovalo 27 SHR hospodáriacich na pôde 
v Prašiciach, Nitrianskej Blatnici, Kuzmiciach, Solčanoch atď. 

Vo vidieckom priestore okresu Topoľčany v roku 2010 bolo evidovaných  
41 priemyselných subjektov s právnou formou spol. s.r.o. (tab. 5). Z toho bolo 34 
subjektov (82,93 %), s počtom zamestnancov do 19. Od 20 do 99 zamestnancov 
bolo v 4 subjektoch (9,76 %). Nad 100 zamestnancov bolo v 3 subjektoch 
(7,32 %).   
 
Tab. 5: Štruktúra priemyselných subjektov podľa počtu zamestnancov 
vo vidieckom priestore okresu Topoľčany v roku 2010 
 

Table 5: Structure of industrial subjects in rural area of Topolcany District, 
according to the number of employees, in 2010 
 

Právna forma 

Počet zamestnancov 
Spolu 

do 19 od 20 do 99 nad 100 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Spol. s.r.o. 34 82,93 4 9,76 3  7,32 41 100,00 

Zdroj: ŠÚ SR 2012, spracovala Lukáčiková 
 
Najviac priemyselných subjektov vo vidieckom priestore okresu Topoľčany 

sa v roku 2010 nachádzalo v obci Tovarníky (5), kde je lokalizovaný priemyselný 
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park, ďalej v obci Veľké Ripňany (4) a Bojná (3). Naopak najmenej priemyselných 
subjektov sa nachádzalo v obci Hrušovany (1), Biskupová (1), Urmince (1). 

Výrobné zameranie priemyselných subjektov bolo rôznorodé. Nedá sa 
presne určiť, ktoré výrobné zameranie vo vidieckom priestore prevláda. Malé 
priemyselné subjekty sú napríklad zamerané prevažne na výrobu obuvi, výrobu 
ostatného nábytku, výrobu kovových konštrukcií a ich častí a výrobu chleba, 
čerstvého pečiva a koláčov.  

V roku 2010 bolo vo vidieckom priestore okresu Topoľčany 190 fyzických 
osôb s rôznym výrobným zameraním. Najviac ich bolo v danom roku v obci 
Krušovce (17), Tovarníky (14), Solčany (11), Prašice (11), Radošina (10). Naopak 
najmenej fyzických osôb bolo v obciach Kovarce (1), Hrušovany (2), Oponice (5). 
Najpočetnejším výrobným zameraním bola výroba zámkov a pántov, ktorá bola 
v 23 obciach, napr. v Krušovciach, Oponiciach, Radošinej, Solčanoch.  

Celkový počet subjektov výrobného sektora vo vidieckom priestore okresu 
Topoľčany v roku 2010 bol 418 subjektov, z toho bolo 189 (45,22 %) 
poľnohospodárskych a 229 (54,78 %) priemyselných subjektov. Priemerná miera 
podnikateľskej aktivity na 1 000 obyvateľov bola v celom vidieckom priestore 
9,14.V Nitrianskom samosprávnom kraji bola zaznamená hodnota ukazovateľa 
vyššia viac ako 15. 

Posledným ukazovateľom, podľa ktorého sme analyzovali obce bola miera 
podnikateľskej aktivity(počet podnikateľských subjektov právnických a fyzických - 
poľnohospodárskych a priemyselných na 1000 obyvateľov), ktorá bola  najvyššia 
vo vidieckych sídlach veľkých 10,09, potom nasledovali vidiecke sídla malé 9,72 
a najnižšiu priemernú hodnotu miery podnikateľskej aktivity mali vidiecke sídla 
stredne veľké 8,80 (tab.2), v týchto obciach sa nachádzalo najmenej 
podnikateľských subjektov. Najvyššia miera podnikateľskej aktivity bola 
zaznamenaná v malej obci Biskupová 73,39 (16 subjektov, celkový počet 
obyvateľov 218).K ďalším obciam s vyššou mierou podnikateľskej aktivity ako je 
priemerná hodnota sledovaného územia a tiež NSK patria obce Ardanovce 23,26 (5 
subjektov), Závada 18,15 (11 subjektov) a Orešany 17,06 (5 subjektov).  
 
Celkové zhodnotenie demografického a ekonomického potenciálu vidieckeho 
priestoru podľa veľkostnej kategorizácie vidieckych sídiel 
 

Pre syntézu vybraných ukazovateľov v  jednotlivých veľkostných 
kategóriách obcí podľa počtu obyvateľov sme použili ballovú (bodovú) metódu. 
Pomocou nej sme priraďovali body za priemerné hodnoty sledovaných 
ukazovateľov jednotlivým kategóriám obcí. Najvyšší počet bodov pri hodnotení 
ukazovateľov dosiahli veľké obce a to až 20 bodov (tab.6). Najlepšie hodnoty pri 
týchto obciach mal index starnutia, ktorý predstavoval hodnotu 170,00, ďalej to bol 
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index rastu počtu obyvateľov, ktorý predstavoval hodnotu 101,59 %. Patrí sem tiež 
podiel obyvateľov so základným vzdelaním, ktorého podiel bol najnižší 23,51 %. 
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov bol najvyšší 49,25 %. Miera 
nezamestnanosti, ktorá bola tiež najnižšia u vidieckych sídiel veľkých 
a predstavovala hodnotu 20,67 %. Miera podnikateľskej aktivity 10,09 bola 
najvyššia zo všetkých kategórií obcí. Veľké obce získali iba dva body za podiel 
obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (3,45 %). 
 
Tab. 6: Bodové hodnotenie obcí podľa veľkostnej kategorizácie sídiel 
 

Table 6: Ranking of settlements by size categorisation 
 

Ukazovateľ Malé obce Stredne veľké 
obce Veľké obce 

Index starnutia 1 2 3 
Index rastu počtu 
obyvateľov 1 2 3 

Obyvatelia so základným 
vzdelaním 

 
1 

 
2 

 
3 

Obyvatelia 
s vysokoškolským 
vzdelaním 

1 3 2 

EAO 1 2 3 
Miera nezamestnanosti 2 1 3 
Miera podnikateľskej 
aktivity 2 1 3 

SPOLU 9 13 20 
Spracovala Lukáčiková, 2012 

 
Druhý najvyšší počet bodov dosiahli stredne veľké obce s celkovým počtom 

bodov 13. Najvyššiu bodovú hodnotu dosiahol ukazovateľ – podiel obyvateľov  
s vysokoškolským vzdelaním 3,76 %. Dva body získali stredne veľké obce za 
ukazovatele index starnutia (176,00), index rastu počtu obyvateľov (101,45 %) 
a podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov (47,93 %). Najhoršie bodové 
ohodnotenie zo všetkých kategórií obcí sa týkalo ukazovateľov miera 
nezamestnanosti, ktorá bola najvyššia a predstavovala hodnotu 20,88 % a miera 
podnikateľskej aktivity, ktorá bola naopak najnižšia a predstavovala hodnotu 8,80.  

Najnižší počet bodov dosiahli malé obce a to 9 bodov. Dva body získali 
obce za nezamestnanosť, ktorej podiel bol (20,71 %)a mieru podnikateľskej 
aktivity (9,72). Najnižšie bodové ohodnotenie získali pri ukazovateľoch index 
starnutia, ktorý bol najvyšší zo všetkých kategórií obcí a to 181,26, index rastu 
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obyvateľov predstavoval najnižšiu hodnotu, ktorá bola 99,62 %, podiel obyvateľov 
so základným vzdelaním, ktorého hodnota bola najvyššia a to 31,98 % a podiel 
obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, ktorého hodnota bola naopak najnižšia 
predstavovala 2,10 %. Posledným ukazovateľom sú ekonomicky aktívni obyvatelia 
ktorých bolo tiež najmenej a to 46,78 %.  

 
Záver 

 
Okres Topoľčany tvorí  53 vidieckych obcí a jedno sídlo so štatútom mesta, 

okresné mesto Topoľčany. Celkový počet obyvateľov vo vidieckom priestore 
okresu Topoľčany v roku 2010 bol 45 714 obyvateľov, z toho bolo 22 656 mužov 
a 23 058 žien. Priemerný index rastu (101,25 %) vo vidieckom priestore okresu 
Topoľčany v sledovanom období rokov 2001 a 2010 predstavoval nárast počtu 
obyvateľov, ktorý bol zaznamenaný v 25 obciach a pokles obyvateľov v 28 
obciach. Podľa veľkostnej kategorizácie sídiel najviac obyvateľov v roku 2010 žilo 
vo vidieckych sídlach stredne veľkých 29 901 obyvateľov, ktorých sa v okrese 
nachádza 28 a najmenej obyvateľov bolo v danom roku vo vidieckych sídlach 
malých 6 995 obyvateľov, ktorých bolo v okrese 21.Vo vidieckom priestore okresu 
sa nachádzalo 22 poľnohospodárskych subjektov. Z toho bolo 11 družstiev, 10 
spol. s.r.o. a 1 akciová spoločnosť. Okrem právnických poľnohospodárskych 
subjektov sa vo vidieckom priestore nachádzalo aj 167 samostatne hospodáriacich 
roľníkov. Priemysel bol zastúpený 41 subjektmi s právnou formou spol. s r.o. a 
190 fyzickými osobami. Demografický a ekonomický potenciál vidieckeho 
priestoru okresu Topoľčany sme analyzovali na základe vybraných ukazovateľov. 
Indexom rastu počtu obyvateľov, sme hodnotili v obciach okresu Topoľčany vývoj 
počtu  obyvateľstva. Vekovú štruktúru sme analyzovali podľa indexu starnutia. 
Vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva sme analyzovali podľa podielu obyvateľov so 
základným a vysokoškolským vzdelaním. Ekonomickú aktivitu obyvateľstva sme 
hodnotili podľa podielu ekonomicky aktívnych obyvateľov a miery 
nezamestnanosti. Posledným ukazovateľom bola miera podnikateľskej aktivity 
výrobného sektora. Pri hodnotení jednotlivých kategórií obcí podľa uvedených 
demografických a ekonomických ukazovateľov boli najlepšie ohodnotené 
najvyšším počtom 20 bodov veľké obce. Za nimi nasledovali stredne veľké obce 
s počtom 13 bodov a malé obce s počtom 9 bodov.     
        
Príspevok bol spracovaný v rámci grantového projektu: VEGA 1/0893/11 -
Transformácia Nitrianskeho kraja v meniacich sa spoločensko-ekonomických 
podmienkach a perspektívy jeho regionálneho rozvoja. 
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DEMOGRAPHIC AND ECONOMICAL SITUATION IN RURAL  AREA 
OF TOPOLCANY DISTRICT 

 
Summary 
 

Topoľčany district is divided into 53 village settlements (rural comunities) 
and one settlement with the city status - Topoľčany, district city). In 2010 total 
population in rural area of Topoľčany district was 45 714, of whom 22 656 were 
men and 23 058 women. Average index of population growth in rural area in years 
2001 and 2010 was 101,25 %. Increase of population was recorded in 25 villages 
and decrease of population in 28 villages. According to the size categories of 
settlements, in the year 2010, majority of people (29 901 inhabitants) lived in 
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medium-sized village settlements. In the district, here are 28 medium-sized 
villages. Minority of population, 6 995 people, lived in small-sized village 
settlements. There are 21 villages of this type in region. 

There are 22 agricultural subjects in rural area of district – 11 cooperative 
farms, 10 Ltds (limited company), and 1 joint-stock company. Except legal 
agricultural subjects there are 167 independent farmers, too. Industry is represented 
by 41 subjects with Ltd. form and 190 individuals with different manufacturing 
specialization. We analyzed the demographic and economic potential of rural areas 
of Topoľčany district according to selected indicators. We evaluated the 
development of population in the villages of the district according to the index of 
growth of population. We analyzed the age structure of population according to the 
aging index. We analyzed educational structure of population according to the 
proportion of population with basic and higher education. We evaluated the 
economic structure of population by the proportion of the economically active 
population and the rate of unemployment. The least indicator was the business 
activity of manufacturing sector. When we were assessing the different categories 
of villages according to demographic and economic indicators large villages we 
rerated as the best, with 20 points. They were followed bymedium-sized villages 
with 13 points and a small number of villages with 9 points. 
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