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LANDSCAPE MEMORY: FINDING A DEVELOPMENT LANDSCAPE 
TRAJECTORIES (CASE STUDIES FROM CZECH REPUBLIC) 

J. Anděl, M. Balej, T. Oršulák 

View of contemporary landscape no presents time closely determinate 
reflection, mere picture with availability (validity) terminated in time, when was 
painted. Landscape itself preserves informations about its past, about fundamental 
and less fundamental development shifts, which rise „on surface" and show for 
intellectual understanding. Such finding of developmental landscape trajectories, 
knowledge about historical roots, limits, conflicts and potentials it is necessary for 
understanding contemporary and possible function, behaviour and development of 
futurescapes. Availability of geographical sources and still raising accuracy of 
geographical information technologies make possible to formalizing the procedure 
of interpretation of historical land use changes and proposing and then building 
up futurescape scenarios. 

Introduction 
In the study area of the Czech-German borderland (Petrovicko), we have 

observed, in four time horizons, the development of land uses with regard to the 
changing intensity of ecological and social stress. The time periods were 
distinguished by specific economic, social, as well as political conditions: pre-
industrial period (1750-1850), industrial period (1850-1950), communist period 
(1950-1990), and postindustrial period (since 1990 until today). 

Besides the proven standardized methodological procedures of analysis and 
interpretation of the land use changes (Bičík et al., 1996; Pauleit et al, 2005; 
Ružička and Miklós, 1982), we have prepared and also applied a set of indicators, 
that define ecological and social stress. These procedures have allowed us to 
discover mutual connection between changes of basic features and the processes 
characteristic for social subsystem and their effects in the form of stresses within 
the ecological subsystem (Berger, 1987). 

Study area and methods 
The study area is located in a mountainous area with a traditionally high 

diversity of the land uses. It lies on the Czech-German border, 15 km north of the 
capital of Ústí district. It consists of two municipalities – Petrovice and Tisá (and 
their 5 cadasters) – spread on the area of 6792 ha. 

Land use changes have been observed in each time period using multidata 
sources. Building a geodatabase, data organisation and data processing for the 
research of landscape changes and their consequent assessment represents one of 
the main phases of the research of various scientific disciplines. The most 
important tools of such an exploration is the remote sensing data, aerial 
photographs and satellite imageries. We have used 1st and 2nd military mappings 
and data from the land registry, so-called stable cadaster, which provides important 
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information for landscape assessment. 1st military mapping (of Josef), 
topographical mapping of the territory of the Austrian-Hungarian Monarchy, took 
place during 1763-1787. 2nd military mapping (of Franz) was made from 1819 to 
1858 for Czechia and for the entire monarchy from 1807 to 1869. The scale 
remained the same as in the case of the 1st military mapping, that is 1:28800. When 
determining the category of land use, we have considered time variability of the 
datasources and final objectives of the interpreted context, i.e. for the needs of 
multitemporal mapping of land use changes and environmental stressors. A very 
important other datasource for observing the landscape from 1945 until 1995 are 
the historical aerial surveying photographs (Feranec et al, 1997). For the study 
area, 3 sets of aerial photographs from 1953, 1982, and 1996 have been obtained. 

The following land use types were interpreted from the aerial photographs and 
military maps: build-up area, water bodies, wetlands, communications, meadows 
and pastures, forests, orchards and gardens. Vectorization was made using software 
equipment from ESRI Company, particularly ArcMap, which is a part of ArcGIS. 
Data visualization was transformed in the form of two-dimensional digital maps in 
the ArcGIS program and the 2.5-dimensional maps in ArcScene.  

The extent of negative impacts inside of the social and ecological subsystem 
directly depends on the character and quantity of environmental stressors that are 
present in the landscape. The first, natural stressors are present in the form of 
natural disturbances, for which the landscape can get more or less prepared. The 
second, very numerous group, is formed by the anthropic stressors: primary 
stressors are considered to be anthropogenic areas and lines – for example build-
up, mining, or intensively used agricultural areas; secondary stressors are 
considered to be phenomena that accompany anthropogenic activity – for example 
the amount and character of produced waste and contaminants, erosion intensity, 
acidification, noise, etc. Anthropogenic stressors can even form a continuous 
system within the landscape, so-called territorial system of the stress factors 
(Hrnčiarová, 1996; Miklós and Izakovičová, 1997). 

In order to compare methodological positives and negatives, for our research, 
we selected two methods that evaluate the quality of the environment from the 
perspective of the anthropogenic stress on the structure and on the character of the 
landscape: so-called Marzszczak’s method and ecological stability index method, 
both of which include the intensity and character of the primary anthropogenic 
stressors. Newly proposed and, in research implemented, our (third) 
methodological procedures that evaluate environmental stress (ecological and 
social), consider especially secondary anthropogenic stressors and therefore 
conveniently complement the Marzszczak’s method and ecological stability index 
method. The Maruszczak’s modified method allows to observe changes in the 
anthropic pressure based on the changing proportions of anthropogenic areas 
(arable land, build-up area, communications) to areas that are relatively natural 
(forests, meadows, and bodies of water). The index of anthropopressure (IA) points 
at the environmental transformations in individual time periods (Skowronek et al, 
2005). The ecological stability index (ESI) indicates the proportion of natural 
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ecosystems with original or almost original species composition to areas, whose 
existence is directly dependent on invested human energy. We have assigned an 
ecological stability index to the individual types of the ecosystems, including the 
land use subtypes, based on the degree of naturalness or anthropogenization on the 
other side; their acreage was consequently multiplied by this index. The total ESI is 
the proportion of the relatively natural and anthropogenic areas multiplied in this 
manner (Míchal, 1993). Environmental stress represents the integration of the 
ecological stress and social stress (Balej, 2004). It can be understood as a complex 
picture of natural and social stress within a time dimension. The evaluation process 
of the environmental stress itself proceeds from the evaluation of negative human 
impacts on the landscape (respectively on its individual components - air, water, 
soil, etc.) and on human beings itself (respectively on their individual features and 
activities) who live in the given landscape area. Ecological stress (ES) reflects the 
negative state of natural components of the landscape, like the negative human 
impacts on topography (for example extent of quarries, dumping hoppers, tips, 
etc.), air (for example emissions of SO2, NOX dusts PM10, etc.), water (for example 
polluting watercourses), soil (for example potential threat of erosion, acidification), 
and vegetation (for example the emission stress on wooded areas). Social stress 
(SS) focuses on evaluation the social aspects that we understand to be negative and 
related to human beings (human subsystem). These are especially some 
demographic indicators (for example a negative natural growth), structural factors 
(for example unfavorable age and education structure of the population), economic 
factors (for example high rate of unemployment), and spatial factors (for example a 
passive migration balance and high migration turn-over). The key point of our 
methodology for evaluating environmental stress is the determination of evaluation 
criteria and selection of indicators, “representatives”, that comprise a certain 
feature or component of the ecological and social subsystem (see Fig. 1,2). Since 
individual indicators do not have the same evaluative ability and identical scope 
and some of them even demonstrate multifunctional effects, it is methodologically 
correct to assign them distinct significance (weight size). The process of selecting 
particular indicators and assigning significance to them was the task of the expert 
evaluation commission comprised of selected leading Czech and foreign experts 
(from the Czechia, Germany, Poland, and Slovakia). 
Fig. 1,2. The list of ecological and social stress indicators. 
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Results 
Land use mapping illustrates the changes that the landscape have gone through 

within the study area during the last 250 years, how its structure has been changing 
as a result of the driving forces. Furthermore, the results point out the development 
of intensity of the environmental stress after 1750 in connection to the ecological 
and social subsystems. While during the first two periods – pre-industrial and 
industrial – we can see equivalent trends, with the beginning of the third phase 
(communist period), we see developmental disproportions. At first, the social stress 
is increasing; this stress becomes consequently throughout this entire 
developmental period stable, while the ecological stress reaches its peak towards 
the end of the communist period. Postindustrial period is marked by decreasing of 
the environmental stress and it is more dynamic in the case of ecological stress (see 
Fig. 3). Ecological stress is logically the lowest during the pre-industrial period 
(amounts only to 20% of its maximal value in 1990). This is because the 
orientation of human activities is more landscape-friendly at this period – little 
developed plant production designed only for self-supplying and pasturage, 
especially of sheep. Logging preserves and respects the natural regeneration and 
structure of the forests. Relatively higher is only the pressure on soil, which is due 
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to intensification of potential erosion. Industrial period is connected with the 
development of the foundry industry, metalworking production, and processing 
wood in greater volumes. With the development of urbanization and with changes 
in requirements for living, the pressure for a better quality of water in streams and, 
locally and especially during winter, better air is growing. Intensification of 
transportation increases noise and pollutants emission along the roads and, at the 
same time, there are ever more barriers and greater fragmentation of the landscape. 
Ecological stress culminates in the end of the communist period and it represents, 
in many aspects, an ecological crisis. The air pollution indicators reach maximal 
values (annual emission concentrations SO2 as well as airborne dust exceed 90 ųg 
per m3) due to the negative impact of emissions that come here from the 
agglomeration area of Chomutov – Most – Teplice – Ústí n. L., particularly as a 
result of building tall smoke-stacks of thermal power plants. Forest vegetation 
deteriorates and withers at its top sections (up to 80% of forests). Political and 
economic changes after 1989 led to decreasing of ecological stress, especially in 
the air (desulphurization of thermal power plants, outage of some blocks or their 
replacement with fluidized-bed boiler, transfer to high-quality fuels – 
implementation of gas, abandoning productions that produce excessive 
exhalations), decrease in the pressure on watercourses (building water treatment 
facilities and sewer systems) as well as forest vegetation that are being gradually 
returned to its natural species composition. We can talk about the social stress only 
starting from the industrial period in connection with the beginning of the 
urbanization process when mobility and connections within the social structures 
intensify. By interconnecting the residential system with the growth of villages in 
the industrial area of the brown-coal basin under Krušné Hory mountains, 
emigration tendencies become stronger and they are not sufficient enough in order 
to eliminate the relatively high population growth. This growth is caused especially 
as a result of decreasing mortality during the first phases of the demographic 
revolution. The turning point is World War II and its consequences, when social 
stress reaches its maximum. Forced transfer of the German population and 
insufficient new settlement from the Czech inland result in diametrically different 
qualitative and quantitative population changes. Residential structure is disrupted 
and small villages in the peripheral zone become completely abolished. The new 
population does not have, logically, the commitments to the area (minimal fraction 
of natives, only 25%) and strongly labile tendencies gain the upper hand – from the 
migration perspective. During the communist period, there is a permanent negative 
migration balance as a result of young generation leaving for cities. Disturbance of 
family connections is more pronounced and there are ever more incomplete 
families. From the economic perspective, we see a higher rate of unemployment 
(above 10%), which did not exist, for political reasons, during the communist 
period. Positively can be evaluated the growth of scholarship index and especially 
the stabilization tendencies within the settlement system – the ration of natives 
increases, migration turn-over is low, and migration balance shows positive values. 
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Fig. 3. Results of new method (ecological and social stress) in comparison with 
population number, index of anthropopressure and ecological stability index. 

Conclusions 
This is represented by the direction towards a landscape of recreationally 

agricultural type, with developing ecoagriculture and ecotourism. Beside the 
economic function, it therefore fulfills also a health function (regeneration, 
relaxation), esthetic function (picturesquesness, inspiration, specific landscape 
type), and ethical function (care of the landscape, landscape memory, and cultural 
artifacts). High landscape-ecological value (natural as well as culturally-historic), 
newly developing infrastructure (finishing the construction of the Prague – Berlin 
highway), and convenient geoposition from the perspective of foreign (German) 
clientele – all of these represent a high landscape potential. 
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SOCIAL STRESS OF A TERRITORY AS AN IMPORTANT 
COMPONENT OF A CULTURAL LANDSCAPE ENVIRONMENTAL 

ASSESSMENT 

J. Anděl, P. Raška 

The paper focuses on methods of a landscape assessment from environmental 
and human-geographical point of view. Social (or human) stressors - considered 
as an integrative components of environmental stressors - represent the 
inseparable part of the complex assessment of a cultural landscape in both spatial 
and temporal dimension. Concrete application presented in this contribution deals 
with an assessment of the Verneřicko and Petrovicko region in NW Bohemia 
(Czech Republic). The model regions represent a typical mountain area with a high 
periphery index. 

Introduction 
Geography has an un-substitutable role in the process of the landscape 

assessment for it enables the evaluation of mutual relations between social and 
natural systems on one hand, and to contextualize studied problem within wider 
spatial and thematic relations on the other hand (Balej, Anděl 2005). 

Socio-geographical assessment of a landscape (resp. of spatial units) drives at 
several problems concerning high complexity of objective reality (often 
represented by difficult connection with higher hierarchical level), but also with a 
lack of rigour of application of acquired knowledge and its unclearness (cf. Anděl 
1993). Many assessment systems are to a large degree intentionally formed and 
they serve only for solution of separate objectives. Further, these systems are often 
just a marginal product of main research. As an example of the economic 
assessment of the landscape the so called Hessen method could serve. The method 
was constituted in 80´s of the 20th century in Germany using the process of point 
evaluation. A synthetic method based on the integration of Hessen method and 
land-cover method (interpretation of satellite images), enables to assess ecological 
functions of any locality in the Czechia, which can be documented e.g. with a price 
map of economic functions of the Czechia or in a local territorial level - with the 
assessment of the highway corridor Lovosice-Řehlovice (Seják 2001). Next 
method, which was applied many times is for instance the “assessment of life 
environment”, which consists of also the social part (e.g. Poštolka 1996). There 
were also several attempts to form a method for social stress assessment.  

To above mentioned problems of these methods, difficulty with data collection 
and lack of representativeness of relatively small data sets can be added especially 
on lower hierarchical spatial levels. A new method constituted at the Department of 
Geography (University of J. E. Purkinje) within the bounds of research project of 
the Czech Ministry of Labour and Social Affairs - “Methodical Procedure of Social 
and Ecological Links Assessment with Economic Transformation: Theory and 
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Application”, supposes the application of the method within selected model areas 
in the Ústí nad Labem region in long-term horizon. 

The VÚVA (Research Inst. of Construction and Architecture) 1991 Method 
The method of the assessment of social stress developed at the Institute of 

Construction and Architecture Prague - detached workplace Ústí nad Labem, 
represents the assessment system comprising the evaluation of ecological stresses, 
health stress and social stress of the territory. As a base for objectified 
determination and inner differentiation of so called ecologically affected areas, the 
new criterional system has been prepared regarding the degree of affection of the 
life environment and its average in the territory. 

Factual variability of single indicators (min-max range) represents the really 
existing and often significant difference of the quality of the environment among 
municipalities. 

The main task was to evaluate the interrelations among indicators and to select 
and define those, which can guarantee the objectified specification of the quality of 
social environment and thus consecutively also the intensity of social stress. The 
imputation of weights to each single indicator lies in comprehending to the 
closeness of expression of the real state by these indicators, or in the way in which 
these indicators contribute to uncover the real state. Besides the expert assessment 
the method of Pearson correlation coefficient can also help to determine the 
interrelation between social and ecological stress of studied model areas. However, 
its application in concrete conditions of model areas brings several further 
methodical difficulties. 

Fig. I) Social stress in the Verneřicko and Petrovicko region (VÚVA method) 
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The VÚVA 1991 method was applied onto whole Czechia and to compare the 
development after 1989, identical parameters were tested in eight selected model 
areas of the Ústí nad Labem region for year 2001. Decreasing differentiation 
among the model regions as well as some methodical problems associated with too 
generalized results without respect to local specifics can be seen in the results of 
mentioned comparative study in the Verněřicko (Verneřice and Valkeřice) and 
Petrovicko (Petrovice and Tisá) model areas (see fig. 1).                    

The GeoScape Method 
The GeoScape method is processed in scope of the above mentioned research 

project of MLSA and it partially emerges from the VÚVA method (1991) while 
adding some new approaches. Synthetic indicator “sociální zátěž” (SS social 
stress) assesses social aspects perceived as negative factors, which are related to 
human living. Therefore, it consists of prevailingly demographical indicators 
(negative or low natural increase), structural (age, education), economic and spatial 
aspects (migration balance and change). 

The key point of the method is the determination of relevant criterions and 
indicators - i.e. representatives comprising certain part of social subsystem. The 
selection of indicators drives at several problems of both content and methodical 
(formal) nature. Social stress is hardly definable component of human existence 
and activity in a landscape with manifold forms of highly structuralized 
interconnections and interdependence including natural features and processes. 
Further, the statistic bases do not offer suitable information for specification of 
these structures especially in lower hierarchical level of single municipalities. 
According to different testifying ability and spatial validity of indicators, and even 
more due to multifunctional effect of some of these, next methodical step to form 
our GeoScape method was to weight each indicator. This has been done thanks to 
expert commission including Czech, Slovak, Polish and German professional 
geographers. Then, the indicator set was amended according to multi-temporal 
character of the method (starting point 18th century). This step should enable to 
maintain only those indicators, for which the relevant information and data sets 
exist.          

In the last phase, the data set of 18 indicators was reduced to one half and five 
of nine indicators gained higher point weight (the internal variability of weighing 
was 4 point from 1 - minimal to 4 - maximal). 

Conclusions 
The results document the development of environmental stress in relation to 

both ecological and social subsystem. During the development in partial periods 
(primarily in the first - preindustrial and the second - industrial period) some 
analogical tendencies in both subsystems can be seen. However, the third one 
period (communist rule) shows the disproportional development of ecological and 
social subsystem. Social stress is intensified at the beginning, but later becoming 
stable, while the ecological stress reaches its maximum at the end of communist 
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period. Postindustrial period is under the sign of decrease of environmental stress 
thanks to the ecological subsystem; the social stress remains stable. 

Fig. II) Interrelation models of social and ecological stress development in 
partial periods 

Changes of social stress: The major social stress did not come until the 
industrial period owing to urbanization processes which caused the intensification 
of spatial mobility and relations in social structures. Concurrently with a 
connection of settlement systems and growth of cities in industrial area of North-
Bohemian brown coal basin and Labe river valley the emigration processes 
increased. Further, natural increase - although high - can not balance these 
migration losses. Raising natural increase was caused dominantly by general 
decline of mortality in first stages of demographic revolution. Turning point came 
in form of World War II, which consequences caused maximal social stress of the 
territory. Displacement of German population broke for a long time the settlement 
structure in the region and led to absolutely different qualitative and quantitative 
demographic and settlement changes in comparison with other interior areas of 
Czechia (Štěpánek 2002). The peripheral position and absence of historical 
memory of “new” population (in the year 1991 there was still only 25 % of natives 
in the Petrovice model area) make the situation distinctly unstable from a point of 
view of migration processes.               

During communist period a negative migration balance (young population into 
cities) caused the decrease of the vitality index (e.g. growth of the number of 
incomplete families). The rare positive change is represented by a lower 
unemployment rate, which was thanks to political principles of communist rule 
however, it has several negative consequences. During the communist period, the 
number of inhabitants with higher education also increases and at the end of the 
period, the settlement is again stabilizing itself. Some of these and other not 
mentioned characteristics of social development are closely related to Middle-
European political processes since the 18th century. This fact expresses the ability 
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of relatively small regions or areas to represent the general political, social and 
environmental processes. 

Projection of social changes and stress into a cultural landscape: as it was 
mentioned in the introduction, social stresses form an integral part of the complex 
environmental assessment of a landscape. The mutuality of the relation between 
social and ecological subsystem (cf. Miklós, Izakovičová 1997, Mičian 1996) is 
quite well documented by the change of a “face of a landscape” including all 
natural, cultural and historical characteristics of a landscape (Míchal, Löw 2003). 
Any change of social structure causes the transformation of a face of a landscape. 
In that way its natural components are also affected and the final design influences 
social subsystem regressively e.g. through aesthetic perception and its influence on 
quality of living. The typical projections of social changes into the landscape are 
perspicuous since the 19th century with the internal transformation of agricultural 
land and shifts in structure of urban areas. Both mentioned were intensified during 
the communist rule - the first one through the reallotment of land which changed 
the historical roots of the landscape and it also brought some distinct changes in 
behaviour of population thanks to the transformation of economic and free time 
activities (Hampl et al. 2001). The latter then changed the cultural quality of the 
living through reconstructions of town and municipalities. The growing number of 
modern residential houses and services in relatively small villages should offer a 
comfort to anyone; however, it has partially removed the historical memory of 
local inhabitants and their traditional way of life.          

Discussion 
The results of research follow from new method designed at the Department of 

Geography (UJEP) and they document some analogical development trends and 
features of social and ecological stress and their correlation (cf. Balej 2004). It 
shows higher inertia of ecological subsystem conditioned by persistence of partial 
components of the subsystem. The ecological subsystem does not respect many 
changes and shift in social subsystem which is due to the existence of several 
significant macro-regional anthropogenic influences and impacts which exceed the 
boundary of model areas. Thus, an important role is assigned to geographical 
location of model areas and cross-border political and social effects influencing 
both human and natural components of the landscape. Next conclusion to be said is 
the correlation between population density and character of changes in social 
subsystem, while lower population often intensifies the character of these changes. 
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K TEORETICKO – METODOLOGICKÝM ASPEKTOM 
KVALITY ŽIVOTA 

Peter Bacsó 

Quality of life is a very actual theme of scientific researches. The scientists 
of different disciplines try to make clear about the signification and dimensions of 
quality of life within the frame own fields, but they try to point out the perception 
of quality of life by other disciplines, too. 

This paper deals with the basic theoretical and methodological aspects of 
quality of life. It studies the terminology of this problem, i.e. perception of the term 
of quality of life by different authors. We point out that the problem of quality of 
life has a multidimensional character. Very important is the methodological aspect, 
within the frame of these aspects we deal with the measurement of quality of life. 

Úvod 
Problematika kvality života v súčasnosti je vysoko frekventovaným pojmom na 

pôde viacerých vedných disciplín ako medicína, sociológia, psychológia, 
ekonómia, ekológia a environmentalistika a geografia, ale taktiež často rezonuje aj 
v každodennom živote. Jedná sa o veľmi zložitý fenomén, ktorý má 
multidimenzionálny a multidisciplinárny charakter. 

Do centra pozornosti intenzívnejších výskumov sa dostala začiatkom 60-tych 
rokov 20. storočia najprv v USA, potom v Európe i ostatných častiach sveta. Od 
vtedy vznikli rôzne jej definície, interpretácie jej dimenzií, aspektov, indikátorov 
a pod. 

Krátka genéza vnímania kvality života 
Záujem o kvalitu života má korene v dávnej minulosti. V odbornej literatúre sa 

termín kvalita života často odkazuje do pôvodného aristotelovského konceptu 
slova eudaimonia v zmysle individuálneho blaha (Balegová, 2002). Nové 
koncepcie kvality života, t.j. chápanie objektívnej stránky, sa objavili v druhej 
polovici 20. storočia. Na to, že kto a kedy spomínal prvýkrát pojem kvalita života 
existujú rozdielne názory. 

Vaďurová – Mühlpachr (2005) sú toho názoru, že prvým autorom, ktorý ju 
použil bol Pigou v roku 1920. Pojem sa objavil v jeho práci, ktorá sa zaoberala 
ekonomickým a sociálnym zabezpečením. Tokárová (2002) za prvého autora, ktorý 
použil pojem kvalita života, považuje amerického ekonóma a sociológa J. K. 
Galbraitha. Tento autor pojem zaviedol v roku 1958. Andráško (2005) v súlade 
s Schuesslerom a Fisherom (1985) konštatuje, že samotný pojem kvalita života sa 
v zozname termínov (ako index term) po prvý krát objavil v odbornom časopise 
Sociological abstracts až v roku 1979. 

V priebehu 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia dochádza k explózii 
sociologických koncepcií a štúdií, ktoré sa zaoberajú problematikou sociálneho 
rozvoja v podmienkach industriálnej spoločnosti. 
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Forrester v roku 1958 ako prvý vymedzil faktory ovplyvňujúce kvalitu života – 
zabezpečenie potravinami, financie, zabezpečujúce životný štandard, stav ŽP a rast 
počtu obyvateľov (Vaďurová, Mühlpachr, 2005). 

Kvalita života ako predmet výskumov sa v 60-tych rokoch skúmala ako 
fenomén ekonomický – v zmysle životného štandardu (Tokárová, 2002). 

V roku 1963 americký prezident J. F. Kennedy vo svojom programe „The 
Great Society” upozornil, že kvalita amerického života musí držať krok s kvantitou 
amerického tovaru. Ďalší prezident, L. B. Johnson, v roku 1964 v programe „The 
Beautiful America” konštatoval, že ciele americkej spoločnosti nemôžu byť 
merané veľkosťou bankových kladov, ale kvalitou života (Laluha, 2000). 
Prostredníctvom týchto výrokov sa pojem kvalita života dostala aj do politickej 
roviny. 

V 70-tych a 80-tych rokoch do popredia sa dostávajú otázky vzťahu spôsobu 
života a kvality životného prostredia. V tomto kontexte sa objavila koncepcia 
trvalo udržateľného rozvoja, zmena vzťahu ku kvalitatívnym aspektom životného 
prostredia. 

V Európe sa pojem kvalita života objavil v programe Rímskeho klubu, 
založeného v roku 1968 ako neoficiálneho medzinárodného združenia vedcov 
rôznych odborov a krajín. Hlavné aktivity klubu sa sústreďovali okolo koncepcie 
programového zvyšovania životnej úrovne ľudí a ich kvality života. 
Od roku 1972 začal vydávať cyklus správ pod súhrnným názvom „Varovanie 
ľudstvu”. Do roku 2000 bolo vydaných 28 správ (Klinec, 2005), ale otázkam 
kvality života sa týkali najmä tri: 

- v tretej správe pod názvom „Pretvoriť medzinárodný poriadok” (1976) sa 
objavila evidentná snaha o zachytenie kvalitatívnych ukazovateľov stavu 
ľudstva. 

- piata správa s názvom „Ciele pre ľudstvo” (1977) poukazuje na potrebu 
humanizácie sveta a človeka prostredníctvom štyroch základných 
globálnych cieľov (bezpečnosť, zásobovanie, využitie energie 
a prírodných zdrojov, uspokojovanie nielen materiálnych, ale aj 
duchovných potrieb človeka), z ktorých práve posledný sa týka kvality 
života: neorientovať sa na maximálny ekonomický rast, ale aj na 
duchovné potreby človeka, ktoré taktiež ovplyvňujú kvalitu jeho života. 

- v siedmej správa s názvom „Žiadne hranice určenia – preklenúť ľudskú 
medzeru” sa zdôrazňuje potreba starostlivosti o kvalite človeka a zaistenie 
jeho dôstojného života. 

Z hľadiska analýzy problematiky kvality života je významná publikácia „Ľudská 
kvalita ” (1977) od A. Pecceia, prvého prezidenta Rímskeho klubu, v ktorej sa 
zdôrazňuje potreba orientácie na kvalitatívne a nie na kvantitatívne stránky 
ľudského života 

V 90-tych rokoch , v čase zintenzívňovania globalizácie, sa prejavuje tendencia 
k univerzálnemu životnému štílu, k homogenizácii kvality života. Súčasne sa začal 
rozvíjať protitrend, ktorý smeruje k presadzovaniu individuálnej alebo národnej 
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kultúry(Tokárová, 2002). Kvalita života sa často spája s ľudským rozvojom a jeho 
kvalitou. 

V posledných desaťročiach teda kvalita života sa dostala do centra pozornosti 
viacerých vedných disciplín. Jednotlivé disciplíny ju definujú a chápu iným 
spôsobom, majú k nej rozdielne prístupy. Percepciu a chápanie kvality života sme 
sledovali z pohľadu nasledovných disciplín: medicína, sociológia, psychológia, 
ekonómia, ekológia a environmentalistika a geografia. 

Medicínske chápanie kvality života 
Ústredným pojmom pri tomto chápaní kvality života je zdravie. Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO – World Health Organization) v roku 1946 zdravie 
zadefinoval ako „stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody pri zachovaní 
funkcií všetkých telesných orgánov, spoločenských funkcií človeka a zachovaní 
schopnosti organizmu prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam prostredia”. 

V medicíne sa hovorí o kvalite života, týkajúcej sa zdravia, pričom 
v anglofónnej literatúre sa stretávame s jeho anglickým ekvivalentom „health 
related quality of life (HRQOL) ”. HRQOL vystihuje subjektívne prežívanie 
svojho zdravotného stavu. Teda v medicíne kvalita života sa spája so 
subjektivizmom, o čom svedčia aj výskumy týkajúce sa sledovania kvality života 
ľudí s rôznymi chorobami, napr. kvalita života u diabetikov, u ľudí s telesným 
postihnutím, alebo u seniorov a pod. 

Kvalita života je individuálna percepcia jeho alebo jej pozície v živote v 
kontexte kultúrnych a hodnotových systémov v ktorých on alebo ona žije a vo 
vzťahu k jeho alebo jej zámerom, očakávaniam (WHO). 

Sociologické chápanie kvality života 
Kvalita života sa spája hlavne tromi sociologickými pojmami – spôsob 

života, životný štýl a životná úroveň. Spôsob života je vyjadrením prepojenia 
objektívnych a subjektívnych aspektov života a spoločnosti a vystupuje ako prejav 
materiálneho a duchovného života. Životný štýl je výrazom ľudskej individuality, 
špecifický typ chovania jedinca alebo sociálnej skupiny. Životná úroveň zahŕňa 
predovšetkým materiálne a ekonomické podmienky ako prostriedky uspokojovania 
základných potrieb človeka. 

Medzi týmito pojmami existujú úzke vzťahy, spätné väzby. Do veľkej miery 
určujú a resp. vplývajú na kvalitu života ako na globálnejšiu, všeobecnejšiu 
a synergickú kategóriu. 

V sociológii kategória kvalita života je chápaná najmä v subjektívnom zmysle 
ako spokojnosť jednotlivcov so životnými podmienkami, pričom výskumy sú 
zamerané vo vzťahu k rôznym sociálnym skupinám, napr. kvalita pracovného 
života vysokoškolských učiteľov, kvalita života študentov a pod. 
Psychologické chápanie kvality života 

Psychológia v kontexte kvality života operuje s termínom „subjektívna pohoda 
(well – being) ”, ktorý sa dá považovať za originálny psychologický koncept 
(Džuka, 2004). 
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Subjektívna pohoda je výskyt pozitívnych emócií v ďalšom časovom úseku – 
absencií nepríjemných telesných pocitov a pozitívneho sebahodnotenia 
(Doležálová, 2003, In Vaďurová, Mühlpachr, 2005). 

Džuka (2004) v súlade s Deinerom (2000) tvrdí, že subjektívna pohoda má dva 
komponenty, a to emocionálny a kognitívno – evaulatívny. V prípade emocionálnej 
subjektívnej pohody ide o to, ako často osoba prežíva jednotlivé pozitívne 
a negatívne afektívne reakcie. Kognitívno – evaulatívny komponent zahŕňa 
všeobecnú spokojnosť so životom a spokojnosť s rozličnými oblasťami života, 
napr. zdravie, sexualita, priatelia, manželstvo, práca a pod. 

Subjektívny prístup k chápaniu kvality života v tomto prípade vyjadruje aj 
nasledovná definícia: „Jedinec považuje svoj život za kvalitný, kedy jeho 
očakávania sú v zhode so subjektívne hodnotenou životnou realitou” (Calman, 
2002, In Vaďurová, Mühlpachr, 2005). 

Ekonómia a kvalita života 
Potreba zmeny ekonomického myslenia, hľadania východísk z krízy 

industriálneho systému sa objavila v 70-tych rokoch 20. storočia, kedy vedci 
z rôznych oblastí poukázali na nutnosť zmeniť doterajšie prístupy k životu človeka. 

Od tohto obdobia snahy o skúmanie kvality života z hľadiska ekonómie sa 
posilnili. Ekonómia do študovania kvality života vstupuje prostredníctvom pojmov 
životný štandard, životná úroveň. Tieto kategórie sa sledovali a sledujú pomocou 
rôznych ekonomických ukazovateľov, napr. výška HDP, priemerné mzdy 
v hospodárstve, počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva atď., na základe ktorých 
sa porovnávajú rôzne regióny sveta. 

Pri koncepcii kvality života sa ekonómia prostredníctvom svojich 
kvantifikovateľných ukazovateľov snaží, na rozdiel od doterajších prístupov, 
o objektívnejšie posúdenie kvality života. Túto našu predstavu potvrdzujú aj 
myšlienky amerického sociológa a futurológa A. Tofflera, ktorý zdôrazňoval, že 
existencia komplexu ekonomických ukazovateľov umožňuje merať a hodnotiť 
produktivitu, efektívnosť, smer zmien a pod., ktoré môžu slúžiť na meranie kvality 
života. 

Ekologický a environmentálny prístup ku kvalite života 
Tento prístup je úzko spätý s koncepciu trvalo udržateľného rozvoja (TUR) 

a teda aj s koncepciou programového zvyšovania životnej úrovne ľudí a ich kvality 
života, ktorú presadzoval aj Rímsky klub. Táto koncepcia bola spojená aj so 
snahou o záchranu životného prostredia 

Život v priaznivom životnom prostredí je jedným zo základných ľudských práv. 
V tomto duchu bola prijatá aj tzv. Riodeklarácia na Konferencii o životnom 
prostredí v Rio de Janeiro (1992), pričom prvá a ôsma zásada deklarácie sa týka 
vzťahu kvality života a životného prostredia: 
1. zásada: Ľudské bytosti stoja v centre záujmu o TUR. Majú právo na zdravý a 
produktívny život, ktorý je v súlade s prírodou. 
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8. zásada: Aby sa dosiahol TUR a lepšia kvalita života pre všetkých ľudí, štáty by 
mali zredukovať a eliminovať neudržateľné modely výroby a spotreby a 
uplatňovať vhodné demografické opatrenia (Klinda red., 1996). 

Halečka (2002) sa domnieva, že ekologické a environmentálne podmienky 
kvality života majú zásadný význam, lebo súvisia s jedným z rozmerov bytia 
človeka, ako bio – psycho – sociálnej bytosti. Ide o prírodný rozmer, ktorý má pre 
človeka existenčný význam a ktorého aktuálnosť narastá v súčasnom stave 
ekologickej krízy. Devastáciu prírody a narušenie životného prostredia 
technosférou považuje za jeden z hlavných faktorov narušenia a rozkladu kvality 
života. 

Geografia a kvalita života 
Geografické chápanie kvality života vychádza z koncepcie založenej na vzťahu 

medzi ľuďmi a prostredím ich každodenného života, pričom vzťah človek – 
prostredie patrí medzi centrálne témy humánnogeografického výskumu (Ira, 2005). 
Do týchto výskumov kvality života sa premietli jednotlivé disciplíny geografie aj 
prostredníctvom ukazovateľov, ktorých sledovanie je aj v ich sfére záujmu napr. 
demogeografia (vývoj poštu obyvateľov, veková a vzdelanostná štruktúra 
obyvateľstva a pod), geografia sídiel (vývoj veľkostných kategórií sídiel, 
urbanizácia a pod.), hospodárska geografia (ekonomické ukazovatele) a pod. 

Z geografického aspektu kvalitu života chápeme ako sumu kvalít života 
jednotlivcov/obyvateľov daného priestoru (Murgaš, 2005). 

Geografia kvalitu života študuje teda v kontexte konkrétneho priestoru. Pričom 
veľkosť sledovaného priestoru môže nadobudnúť rozmery globálne (svet), 
regionálne (štáty, regióny v rámci štátov) a lokálne (sídlo – sídelná kvalita života). 
Snaží sa do výskumov zahrnúť nielen objektívne, ale aj subjektívne aspekty kvality 
života, čiže poukázať na subjektívne vnímanie geografického prostredia 
obyvateľstvom daného priestoru. 

Takéto behaviorálno – geografické prístupy vo výskume kvality života pomôžu 
pochopiť interakciu človek – prostredie, pričom človek v určitom území vystupuje 
v úlohe rozhodujúceho aktéra (Ira, 1999). 

V súlade s Andráškom (2005) môžeme konštatovať, že kvalita života sa 
primárne viaže k človeku a k určitému priestoru a vykazuje zrejmé prejavy 
priestorovej diferenciácie, čo predurčuje význam a úlohu geografie pri jej skúmaní. 

Teda geografia do výskumov kvality života môže vstúpiť ako veda, ktorá 
syntetizuje jej objektívnu a subjektívnu stránku. Ako jediná disciplína môže do 
tohto procesu zahrnúť aj priestorový a komplexný pohľad na problematiku kvality 
života. 

Záver 
Kvalita života má multidimenzionálny a multidisciplinárny charakter, čo 

potvrdzuje aj definícia od Murgaša (2005), ktorý hovorí, že kvalitu života tvoria 
somatické, psychologické, sociálne a ekonomické dobrá, vyúsťujúce do 
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subjektívneho pocitu spokojnosti alebo štastia – konfrontované so zdravotnými, 
sociálnopatologickými, ekonomickými a environmentálnymi zlami. 

Kvalita života je len natoľko zložitý fenomén, nakoľko je aj samotný život. 
Z toho vychádzajúc študujú sa rôzne jej dimenzie z aspektov rôznych vedeckých 
disciplín. Výsledkom tohto stavu je nejednotnosť v jej chápaní a definovaní. 

Z množstva definícii uvedieme jednu, ktorá zahŕňa hlavné, najčastejšie 
spomínané dimenzie kvality života. Ontarijská rada sociálneho rozvoja (in 
Massam, 2002) ju sformulovala nasledovne: „kvalita života je produkt vzájomného 
pôsobenia medzi sociálnymi, zdravotnými, ekonomickými a environmentálnymi 
podmienkami, ktoré ovplyvňujú ľudský a sociálny rozvoj”. 

Na záver môžeme konštatovať, že v zmysle subjektivizmu a objektivizmu pri 
jej výskumoch platí dualita, pričom väčšina disciplín sa zameriava skôr na 
subjektívnu stránku kvality života. Významným problémom v rámci tejto 
problematiky je stanovenie faktorov vplývajúcich na kvalitu života a následný 
výber indikátorov. 
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STAV VÝUKY POLITICKEJ GEOGRAFIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Tibor Blažík 

Actually, the education of political geography becomes again a very 
important role. The complexity of actually existing world phenomena is not 
possible to understand without considering of interacting spatial relations. After 
changes due to collapse of communism and related bi-polar world increases also 
the need to understanding the complex actual political-geographical situation 
worldwide. The aim of presented paper is the characterization of actual political-
geographical state of knowledge in existing textbooks used in secondary schools. It 
seems, that the problems related to political-geography are presented here only in 
insufficient extent. Moreover, many subjects, in the past presented often as taboo 
themes, are practically absent. Presented paper offer some proposals to amend this 
situation in form of integration of further additional themes into mentioned 
schoolbooks. 

Analýza politicko-geografických a geopolitických aspektov v školských 
dokumentoch stredných škôl 

Štvorročné gymnáziá 
V učebnici Geografia pre 1. ročník gymnázií, prvý diel sa politicko-geografická 

problematika nachádza len okrajovo v častiach dotýkajúcich sa globálnej 
devastácie prírody a jej následkov pre našu Zem a život vôbec. Zdôrazňujú sa len 
niektoré geoekologické aspekty (následky globálnej devastácie). V ostatných 
školských dokumentoch sa táto problematika nevyskytuje. 

Väčší podiel má politická geografia a geopolitika, čo je prirodzené, v druhom 
dieli Geografie pre 1. ročník gymnázií. Tu sa nachádzajú viaceré aspekty, ktorými 
sa zaoberá politická geografia v rámci politicko-geografickej problematiky 
obyvateľstva. Veľmi cenná je časť, ktorá sa dotýka priestorovej diferencovanosti 
socio-ekonomického rozvoja sveta (chudobné oblasti, výskyty chorôb, zdravotné 
zabezpečenie). Výrazný politicko-geografický akcent má kapitola dotýkajúca sa 
kultúrno-geografických regiónov sveta a modelov vývoja sveta z hľadiska jeho 
perspektív. Celý rad politicko-geografických a geopolitických pojmov sa nachádza 
nepriamo v učebných osnovách (rasová štruktúra...) a vo vzdelávacích 
štandardoch. 

Z hľadiska politicko-geografickej problematiky je mimoriadne dobre 
spracovaná učebnica Geografie pre 2. ročník gymnázia prvý diel, ktorá sa zaoberá 
v prvej časti výsostne politicko-geografickými témami ako je vývoj politicko-
geografickej štruktúry sveta, dnešný obraz politickej mapy sveta, politické a iné 
zoskupenia krajín, globálne problémy súčasného ľudstva rozdielny vývoj 
ekonomiky vo svete, a hlavné problémy ako sú ekonomické rozdiely, populačný 
vývoj a výživa, dostatok surovinových zdrojov a ekologické dôsledky ľudských 
aktivít. Môžem teda konštatovať, že politicko-geografický aspekt je tu 
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akcentovaný pomerne široko a do hĺbky. Politicko-geografická problematika sa 
vyskytuje priamo v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch. 

Geografia pre 2. ročník gymnázií druhý diel sa venuje územiu Čiech 
a Slovenska. V tejto časti sa politicko-geografická problematika premieta najmä do 
vývoja štátneho územia a už menej v ostatných častiach tejto práce, kde má 
skutočne len okrajový charakter (napríklad pri administratívnom členení, pri 
charakteristike obyvateľstva a pod.) V ostatných školských dokumentoch sa táto 
problematika nevyskytuje. 

Osemročné gymnáziá 
Osobitný charakter majú učebnice pre 8-ročné gymnáziá, ktoré prakticky 

preberajú celú geografickú problematiku. Ciele vyučovacieho predmetu sú zhodné 
s cieľmi výučby geografie na základných školách a na gymnáziách so štvorročným 
štúdiom, podobne sa zhoduje aj obsah vyučovacieho premetu. Zatiaľ vyšli 
nasledujúce učebnice: 

V učebnici Geografia – planéta Zem pre 1.ročník prímu je prezentovaná 
predovšetkým fyzicko-geografická charakteristika Zeme ako celku, a politicko-
geografické charakteristiky sa nachádzajú len nepriamo v kapitole „človek na 
Zemi“ (hustota zaľudnenia, členenie obyvateľstva na rasy a náboženstva, rast 
obyvateľstva,  hospodárenie človeka v jednotlivých tipoch krajiny a pod.). 

V Geografii sekunda sa politicko-geografické charakteristiky nachádzajú 
okrajovo pri charakteristike jednotlivých kontinentov v podobe základných 
demografických a ďalších charakteristík. Tak isto je politicko-geografická 
a geopolitická problematika prezentovaná početnými konfliktmi ako je izraelsko-
palestínsky, cyperský, problém Kurdistanu, konflikty v oblasti Kaukazu, problém 
hladu a chorôb, hladu a kolonializmu v Afrike. Celý rad politicko-geografických 
a geopolitických pojmov sa nachádza nepriamo v učebných osnovách (rasová 
štruktúra...) a vo vzdelávacích štandardoch. 

Geografia Európy tercia sa zaoberá jednotlivými oblasťami Európy, ktoré sú 
potom hlbšie členené podľa jednotlivých štátov. Politicko-geografické poznatky tu 
vystupujú v podobe politického členenia Európy, ďalej čiastočne v časti o ochrane 
prírody a krajiny ako aj pri charakteristikách obyvateľstva. Pri charakteristike 
jednotlivých krajín sú len základné politicko-geografické charakteristiky. 
Výnimkou je kapitola dotýkajúca sa EÚ. V ostatných školských dokumentoch sa 
táto problematika nevyskytuje. 

V Geografii Slovenska (kvarta) sa prakticky priamo politicko-geografické 
poznatky nevyskytujú. Ide len o niektoré základné štatistické a administratívne 
údaje, ktoré však majú len podporný charakter. V ostatných školských 
dokumentoch sa táto problematika nevyskytuje. 
Analýza školských dokumentov ukazuje, že výučba politicko-geografickej a 
geopolitickej problematiky je vedená len nárazovo v 2-3 učebniciach, kde sa 
niektorým vybraným témam venuje pozornosť. Z nich by som spomenul najmä: 
„Premeny obyvateľstva“ (vývoj, zloženie, rasové, náboženské a etnické spory, 
politicko-geografická a geopolitická problematika sídiel (chudoba, kriminalita...), 
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hospodárske nerovnosti medzi štátmi, integračné ( so zameraním na EÚ, pričom 
chýbajú integračné zoskupenia vo svete ako sú APEC, NAFTA, MERCOSUR...) 
a globlizačné tendencie, globálne ekologické problémy (napríklad dopad 
vysýchania Aralského jazera na stredoázijské štáty). Všetky sú obsiahnuté 
v deviatackej učebnici. K týmto témam ešte pristupujú v učebnici pre druhý ročník 
štvorročného gymnázia témy ako politicko - geografický vývoj v 20. storočí, aj 
keď len schématicky podaný, dnešná politická mapa sveta, politické a iné 
zoskupenia krajín, hospodárske systémy a integračné zoskupenia.. Ďalej sa 
rozvíjajú témy spomínané v deviatackej učebnici. Čiastočne sa problematika 
konfliktov rozoberá aj v geografií sekunde pre osemročné gymnáziá. Mnohé ďalšie 
ale absentujú. V rámci Slovenska ide o úplne okrajovú tému. Chýbajú niektoré 
zásadné témy nielen čo sa týka Slovenska, ale aj celkovo prítomnosti týchto tém vo 
výučbe geografie v školách. Snáď z tých najzávažnejších by som spomenul výklad 
kľúčových miest histórie 20. storočia a ich dopadov na geopolitické postavenie 
Slovenska ako je emancipačný zápas Slovákov v Uhorsku a vznik a formovanie 1. 
ČSR, vytyčovanie jej hraníc, vnútorné administratívne usporiadanie a jeho vývoj. 
Príčiny a dôsledky Mníchovskej dohody. Ide najmä o odsuny a výmeny 
obyvateľov a dopady, ktoré pociťujeme dodnes. Dôsledky druhej svetovej vojny, 
príslušnosť k sovietskemu bloku a čo to znamenalo pre Slovensko, zhodnotenie 
vzťahov so susedmi a ich porovnanie. Vznikajú aj nové tendencie ako globalizácia, 
integračné procesy, migrácie, terorizmus a podobne. Narastá význam ekologických 
problémov, vzrastajú dopady migrácií na Slovensko atď. Úplne chýba 
problematika sporu medzi Maďarskom a Slovenskom ohľadne Gabčíkova. Tento 
spor má širší rámec ako je ekológia a dnes už prerástol z ekonomickej a 
ekologickej do politickej a geopolitickej roviny. Preto bude potrebné spracovať 
relevantné témy z oblasti geopolitiky a systémovo ich vhodne zapracovať do 
jednotlivých častí učiva. Napríklad pri historicko-geografickom vývoji 
(Mníchov...), demografických problémoch (migrácie a ich dopady) a podobne. 

Analýza školských dokumentov ukazuje, že výučba danej problematiky je 
vedená len nárazovo v 2-3 učebniciach, kde sa niektorým vybraným témam venuje 
pozornosť. Mnohé ďalšie ale absentujú. Spomínanou výnimkou je učebnica pre 2. 
ročník štvorročného gymnázia, 1.diel a geografia sekunda pre osemročné 
gymnáziá. V rámci Slovenska ide o úplne okrajovú tému. Chýbajú niektoré 
zásadné témy nielen čo sa týka Slovenska, ale aj celkovo prítomnosti týchto tém vo 
výučbe geografie v školách. Snáď z tých najzávažnejších by som spomenul výklad 
kľúčových miest histórie 20. storočia a ich dopadov na geopolitické postavenie 
Slovenska (Trianon, Mníchov, povojnové presuny obyvateľov, stalinizmus), nové 
tendencie ako globalizácia, integračné procesy, migrácie, terorizmus a podobne. 
Preto bude potrebné spracovať relevantné témy z oblasti geopolitiky a systémovo 
ich vhodne zapracovať do jednotlivých častí učiva. Napríklad pri historicko-
geografickom vývoji (Mníchov...), demografických problémoch (migrácie a ich 
dopady) a podobne. 
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Záver 
V rámci analýzy školských dokumentov konštatujem, že výučba politickej 

geografie a geopolitiky je v učebniciach a ďalších školských dokumentoch vedená 
len útržkovite a náhodne, bez akéhokoľvek systematického prístupu. V rámci 
jednotlivých tém ide napríklad o podanie základných politicko-geografických 
charakteristík štátov a niektorých vybraných tém ako je proces globalizácie 
a integrácie. Geopolitická téma sa ešte objavuje v rámci ekologických problémov 
a pri etnických a náboženských problémoch a sporoch. 

Špeciálne v rámci Slovenska ide teda o úplne okrajovú tému. Na základe 
názorov expertov je možné konštatovať, že v našich školských dokumentoch 
chýbajú niektoré zásadné témy, ktoré bude treba v budúcnosti nastoliť a ktoré sú 
v súčasnosti obchádzané, prípadne sa ich učebnice dotýkajú len okrajovo. Ide 
napríklad o výklad histórie 20. storočia, vzťahy so susedmi, udalosti okolo oboch 
svetových vojen, ale aj o vízií zjednotenej Európy, jej podobe a miesta Slovenska 
v nej. 
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USING THE COMPUTING TECHNIQUES AT THE DEPARTMENT OF 
GEOGRAPHY AND REGIONAL DEVELOPMENT IN NITRA 

Jozef Cimra 

Introduction 
Relation in between of geography and computers had developed from 50es 

& 60es when geographers started to utilize expansive and sorely available 
computers to analyze quantities of numerical data applying a complex of new 
statistical methods. The first pioneers were W.L. Garrison (1959) and W.R. Tobler 
(1959). 

With development of computing techniques in second half of 60es and with 
growth of databases, computers became an important part of study of the spatial 
changes. They help with the process of fast adaptation of the statistic and 
mathematical technologies which created the base of quantitative revolution 
in geography. 

At the turn of 70es & 80es, in time of "microcomputer revolution" 
computers started to be widely used in statistic analysis. Those were the bases of 
computing cartography, model simulations and remote research of the earth. At this 
stage the computers became important part of geography (Dawson and Unwin 
1976, Mather 1976). Geographical computer applications ignited the creation of 
new departments, among others GIS too. 

Computers are now days used in any sphere of human life to simplify their 
work. Education of geography, of course, is not an exception. 

Rising of computing techniques in geography brought new advantages, 
but problems too. Solving these problems opened a new gate of perception the 
geography as a science. 

This contribution introduces the actual situation of using computers at the 
Department of geography and regional development in Nitra. We will approach 
this problem in 2 levels: 

• using computers at teaching of geography 
• using computers for other activities at the department 

Computers make possible for a teacher to multiply his accomplishments, 
objectify the valuation of students and they make possible to realize 
individualization & humanization of teaching. 

Using computers at teaching of geography 
Today computer has an absolute position in educational process. In the year 

of 1992 on national pedagogic conference in Prague, which were held at the 
occasion of 400th anniversary of J. A. Komensky birthday, computer was 
proclaimed as a basic didactic tool. Computer equipped with multimedia and 
suitable didactic software became an important tool for effective obtaining of new 
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knowledge and information. Integrating computers to networks expand their 
options of use. 

In our department teachers are using computers only at teaching subjects, 
which are based on computing techniques. Those are GIS (geographic information 
systems) and quantitative methods. 

Source: J. Cimra, 2003 

Now days GIS are presenting a tool generating wide scale of applications, 
which were developed at geography. Main advantages of GIS are their 
geographically located data and this is important to obtain any information for 
various activities of mankind, as area, transport, urban, ecological planning and so. 
Main exploitation of GIS is at human geography and it's based on research of the 
spatial relations, where geometry and topology are playing main role. Thanks to 
large scale development of multimedia tools, GIS is capable to work with not only 
two-dimensional, but three-dimensional models of terrain too. Shape of these 3D 
models is getting closer and closer to real. 

Exploitation of GIS in geography depends on computer development and 
other factors at our university in Nitra. Society started to use geographic models to 
solve practical localization problems, like a selection of locations for building and 
so. That’s the reason why we need to raise new experts for this problem and our 
department provides good specialized base to do so. Currently We are working 
with ArcView 3.3. 

GIS as subject is divided by individual study specialization into two or three 
semesters. The firs two semesters are the same for every specialization, because we 
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teach there basis of ArcView. Detailed specification is in the table 1. Besides these 
required subjects every student has a possibility to complete elective subject at GIS 
laboratory (15 computers), which is centered on practice review and fixation of 
attainments. 

Table 1: Filing of GIS subject 
specialization semester filing of subject 
Pedagogy of 
geography, 

Geography 
at regional 
development, 

1 

Aim is fairly inform students with ArcView 
application, with the spatial and attributes data 
(classification, layers, symbols use, graphs, map 
creation and layouts) and geographic analyses 
(selection of element by setting criterion, thematic 
layer and so). 

Social 
geography 2 

Aim is wide knowledge with ArcView. Students 
acquire new knowledge with 3D modeling of 
landscape on concrete examples and with 
simulation process of selection features from real 
terrain. 

Geography 
at regional 
development 3 

Aim obtains exploitation of GIS for regional 
development, analysis a synthesis of maps, 
creation of synthesis maps with exploitation in 
praxis. 

Picture 1, 2: Demonstration from project - Environmental GIS of the river 
base of Nitra. 

Quantitative methods include the complex of statistic method, which are 
serve for different mathematical a graphical calculations at geography. Mainly 
at human geography arrive expressive revolutionary progress in last years, which 
claim using computers. Mass of this methods is made in MS Excel editor (part of 
MS Office), which satisfy all our terms. 
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Students are learning to use MS Excel and they obtain a lot of information to 
use statistic data at geography. Gradually they are learning from definition of 
statistics, organization of statistic services at Slovakia to create and analyze tables, 
graph, statistical data and graphic illustrate every geographical data. Important part 
of this subject is an analysis and interpretation of statistic files. They are 
calculating arithmetical, chronological, harmonic and geometric means, they count 
modus, median, define variability, symmetry resp. asymmetry of selected data 
there 

All these methods are used in professional praxis; therefore our teachers 
want to educate not only teachers, but experts for praxis too. 

Other teachers use the computer at their teaching sporadically, only as the 
source of supplemental information. They are mainly multimedia (audio and video 
demonstrations) and encyclopedias (about countries and parts of the world), which 
are serve to complementing teacher's information. Individual place have the web 
pages, which are providing statistic material, data and special information. 

Possibilities of using computers at geography teaching are based on the 
teacher experiences and knowledge, because computer is a good helper, but it can 
break education process. 

Using computers for other activities at the department 
Using computers for other activities we will present in two levels: teachers, 

their preparation and scientific work and individual work our students. 
Almost every teacher has one's working computer intrusion to the local 

networks and internet. Their work can be more dynamic a flexible therefore. Work 
with internet and e-mail is for anyone possibility for update knowledge and 
information. Of course, that selection of this information depends only on know-
how of pedagogies. Everybody work with operating system Windows (mostly XP 
and 2000) and its application package Office. His most used parts are Word, Excel 
and PowerPoint. Besides individual preparing for teaching (creation settings to 
training, input tables, presentations of lectures ...) teachers use these computers for 
their scientific activities. For example: publication, project research and 
documentation, presentation for home and foreign conference and so. 

One of these programs is FrontPage, which serves to one of our members to 
creation, and update official web page of the department. About ArcView we are 
written at previous chapter. But we must to complete that all maps for scientific 
activity or for projects were made by ArcView. Last program in this category is 
Adobe Photoshop. Some teachers use its to scanning graphic material (maps, 
pictures, schemes ...) or as a editor to edit it. 

Using of other programs already depend only on pedagogies and 
his accomplishment. Teachers at our department use another language translators, 
geographic multimedia encyclopedias a atlases or AutoRoute too. 

Students use computer at their preparing for study to make any seminar 
works, diploma works, exercises, school projects and so. Besides GIS subject, 
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where they execute many individual responsibilities, their work with computers 
consist of using Word, Excel, PowerPoint and internet. Teachers give them 
individual tasks, that these resources (mainly internet) they had to use. 

Conclusion 
Main condition for using computers at geography is available priced, 

reliable and executive hardware, his service and high-class, effective software too. 
Development of computing and communication techniques is such 

revolution, that decisions of its exploitation at the educational process and 
preparing for it are unfailing. 

Primarily using multimedia, speaking with computer, interactive programs, 
development of international computer networks (internet), etc. induce main 
changes at educating and that's why geography mustn't be behind. 
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MIGRAČNÝ POHYB OBYVATEĽSTVA V NITRIANSKOM KRAJI 

V ROKU 2005 

 

Gabriela Czaková 

 

One of the basic signs of settlement´s structure is growth or decrease of 

settlements and it has relation with migration of population to towns or villages. 

The migration has two – way of moving of population, which has relation with 

immigration and emigration. Immigration is the act of relocating to another 

country or region. Emigration is the moving out from the some region. Migration 
is the most important movement of population, because it is result of changes in 

placement of inhabitans. The final  result of migration is net migration. According 

to it we can identificate growing types of settlements. Migration of population is 

one of significant indicators of economic and social development of the society.  

 

Úvod 

Sťahovanie obyvateľstva sa často spája so snahou jednotlivcov alebo celých 

rodín riešiť svoju osobnú sociálnu situáciu (bytové podmienky, ukončenie 

pracovného pomeru, zmena rodinného či zdravotného stavu...) alebo je reakciou na 

meniace sa celkové sociálno – ekonomické podmienky. V príspevku sme sa 

zamerali na sťahovanie obyvateľstva v Nitrianskom kraji a s tým súvisiaci proces 
suburbanizácie.  

 

Cieľ a metodika 

 Cieľom príspevku je poukázať na migračný pohyb obyvateľstva v sídlach 

 Nitrianskeho kraja v roku 2005, v ktorých badať aj suburbanizáciu, teda 

sťahovanie obyvateľov z miest do vidieckych sídiel. Na základe toho sme mohli 

poukázať na populačne rastové, resp. populačne depresné regióny. 

Problematikou migrácie, resp. suburbanizácie sa v geografickej literatúre 

zaoberali viacerí autori. Ako príklad by sme mohli uviesť príspevky Švecovej 

(2001a, 2001b), v ktorých autorka poukázala na zmeny migračných pohybov 

obyvateľstva, na zmeny migračných tokov a demografické zmeny miest Slovenska. 
Paulen (2001) zhodnotil migračný prírastok a migračný úbytok miest Nitrianskeho 

kraja, ktoré autor rozdelil do 3 skupín: regresívne (záporné migračné saldo), 

stagnujúce (vysoký kladný migračný prírastok) a degresívne (nízky kladný 

migračný prírastok). Migráciou a dynamikou obyvateľstva sa zaoberala 

Kandráčová  (1993), Podolák (1995) a  na úrovni Nitrianskeho kraja aj Dubcová, 

Kramáreková (1999) a Olas (2000).  

 

Vymedzenie územia Nitrianskeho kraja 

Nitriansky kraj sa nachádza na juhozápadnom Slovensku. Patrí do skupiny 

západoslovenských krajov spolu s Bratislavským a Trnavským. Na západe susedí 

s krajom Trnavským, na severe s Trenčianskym a na východe s 

Banskobystrickým. Jeho juţná hranica, ktorú tvorí rieka Dunaj, je štátnou hranicou 
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s Maďarskom. Nitriansky kraj patrí k stredne veľkým krajom. Svojou rozlohou 6 

344 km2  (12,9% rozlohy SR) sa  zaraďuje na 5. miesto v rámci krajov SR. Počet 

obyvateľov k 31. 12. 2005 dosiahol 709 314 obyvateľov, čo reprezentuje 13,2 % 

počtu obyvateľov SR. Nitriansky samosprávny kraj je po kraji Košickom a 

Prešovskom tretím najľudnatejším krajom Slovenska.  

Hustotou zaľudnenia sa zaraďuje na 4. miesto.  

 

Migrácia v sídlach Nitrianskeho kraja v roku 2005 

V roku 2005 sa do Nitrianskeho kraja prisťahovalo spolu 11895 a zároveň sa 

z neho odsťahovalo 2786 ľudí. Prevláda prisťahovanie nad vysťahovaním, 
v dôsledku čoho migračné saldo je kladné (1,38 ‰) a tým prevyšuje celoslovenský 

priemer 0,63 ‰ o 0,75 bodov.  

Z celkového počtu sídiel Nitrianskeho kraja malo v danom roku 37,57 % 

negatívne migračné saldo, t. j. pozorovať v nich migračný úbytok. 23,16 % sídiel 

má migračné saldo v rozpätí od -7,99 aţ 0 ‰. V tejto kategórii sa vyskytuje aţ 50 

stredne veľkých vidieckych sídiel (16,9 %) a 4 stredne veľké mestá (1,1 %). Len 

4,80 % sídiel má migračný úbytok menej ako -16, 00 ‰. Takmer polovica malých 

obcí (44,3 %), ako aj 36 % stredne veľkých a len 21 % veľkých vidieckych obcí je 

úbytkových. Pomerne nepriaznivá situácia je v stredne veľkých mestách, pretoţe 

aţ 80 % z nich majú migračný úbytok. Krajské mesto Nitra má migračné saldo aţ  

– 6,65 ‰. 
Migračný prírastok je charakteristický pre 62,43 % obcí Nitrianskeho kraja. 

Najviac sídiel je zaradených do kategórie kladného migračného salda 0,01 – 8,00 

‰. Z celkového počtu sem patrí 26,84 %. Migračný prírastok je dominantný pre 

55,7 % malých,  64 % stredne veľkých a 79,5 % veľkých obcí, ktoré sú pre 

imigrantov najpríťaţlivejšie. Z mestských sídiel je prírastkových 62,5 % malých a 

len 20 % stredne veľkých miest (tabuľka č. 1a 2). 
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Tabuľka č. 1: Migračný prírastok (úbytok) vo vidieckych sídlach Nitrianskeho 

kraja v roku 2005 

migračný prírastok/úbytok 

na 1000 ob. 

vidiecke sídla 

malé stredne veľké veľké 

0 - 199 200 - 499 500 - 999 1000 - 1999 2000 - 4999 5000 - 9999 

abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

úbytok 

sťahovaním 

menej ako 

-16 1 9,09 9 10,47 7 7,07 0 0 0 0 0 0 
 -15,99 do -

8,00 1 9,09 16 18,6 11 11,11 4 3,96 0 0 0 0 
 -7,99 do 

0,00 1 9,09 15 17,44 28 28,28 22 21,78 8 20,51 1 33,33 

spolu 3 27,27 40 46,51 46 46,46 26 25,74 8 20,51 1 33,33 

prírastok 

sťahovaním 

 0,01 do 

8,00 0 0 16 18,6 17 17,17 38 37,62 17 43,59 1 33,33 

8,01 do 

16,00 2 18,18 11 12,79 21 21,21 23 22,77 10 25,64 1 33,33 
16,01 do 

24,00 2 18,18 7 8,14 8 8,08 11 10,89 3 7,69 0 0 

24,00 - viac 4 36,36 12 13,95 7 7,07 3 2,97 1 2,56 0 0 

spolu 8 72,73 46 53,49 53 53,54 75 74,26 31 79,49 2 66,67 

Zdroj: ŠÚ, SR 

Tabuľka č. 2: Migračný prírastok (úbytok) v mestských sídlach Nitrianskeho 
kraja v roku 2005 

migračný prírastok/úbytok na 

1000 ob. 

mestské sídla 

malé stredne veľké veľké 

do 4999 5000 - 19999 20000 - 49999 50000 - 99999 

abs % abs % abs % abs % 

úbytok 

sťahovaním 

menej ako -16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -15,99 do -8,00 1 100 1 12,5 0 0 0 0 

 -7,99 do 0,00 0 0 2 25 4 80 1 100 

spolu 1 100 3 37,5 4 80 1 100 

prírastok 

sťahovaním 

 0,01 do 8,00 0 0 5 62,5 1 20 0 0 

8,01 do 16,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

16,01 do 24,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

24,00 - viac 0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 0 0 5 62,5 1 20 0 0 

Zdroj: ŠÚ, SR 

Vysoký migračný úbytok sa vyskytuje v  8 mestách Nitrianskeho kraja – 

Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Tlmače, Levice, Ţeliezovce, Štúrovo 

a Komárno. Okrem mesta Tlmače vykazujú tieto mestá úbytky sťahovaním od  
 –7,99 do 0 ‰, mesto Tlmače má migračný úbytok v kategórii od -15,99 aţ -8,00 

‰.    
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Ako vidno z mapy č. 1, v priebehu roku 2005 sa v území vytvorili zaujímavé 

emigračné pásy, ktoré sa tiahnú pozdĺţ komunikácií a spájajú jednotlivé mestá. 

Spájajú mesto Topoľčany s mestom Nitra, Nové Zámky s Komárnom, Levice so 

Ţeliezovcami. Územie nachádzajúce sa medzi mestami Zlaté Moravce, Vráble, 

Šurany, Ţeliezovce a Levice je populačne depresné s migračnými úbytkami 

obyvateľstva. Obyvateľstvo sa radšej tiahne na západ Nitrianskeho kraja, ktorý je 

imigračne najsilnejší. Patrí sem západná časť okresu Nitra, celý okres Šaľa, SZ 

okresu Nové Zámky a západná časť okresu Komárno. Práve tieto obce sú 

výsledkom suburbanizácie, ktorú moţno charakterizovať ako odliv obyvateľstva 

z miest do okolitého zázemia, resp. na vidiek. Obyvateľstvo sa tiahne do obcí 
v blízkom zázemí mesta. Diskutabilné by mohli byť mestá Hurbanovo a Šahy, 

v ktorých by mohla byť zastúpená aj urbanizácia, teda sťahovanie obyvateľstva do 

miest (mapa č. 1).  
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Mapa č. 1 

Zdroj: ŠÚ Nitra, 2005 41



Záver 

Na základe jednotlivých analýz sme zistili, ţe v rámci migračného pohybu 

obyvateľstva Nitrianskeho kraja v roku 2005 prevláda prisťahovanie nad 

vysťahovaním, v dôsledku čoho migračné saldo je kladné a dosahuje hodnotu 1,38 

‰, čím prevyšuje celoslovenský priemer 0,63 ‰ o 0,75 ‰.  

Z celkového počtu sídiel Nitrianskeho kraja malo v danom roku 37,57% 

negatívne migračné saldo. Najviac úbytkové sú  malé obce do 499 obyvateľov 

a stredne veľké mestá od 20000 do 49999 obyvateľov, z ktorých je aţ 80% 

úbytkových. Migračný prírastok je charakteristický pre viac ako polovicu (62,43 

%) obcí Nitrianskeho kraja. Najpriaznivejšia situácia v rámci kladného migračného 
salda je vo veľkých obciach (79,5 %). Z mestských sídiel je prírastkových 62,5 % 

malých a len 20 % stredne veľkých miest.  

V roku 2005 sa na území Nitrianskeho kraja vytvorili emigračné pásy, ktoré sa 

tiahnú pozdĺţ komunikácií a spájajú jednotlivé mestá (Topoľčany s Nitrou, Nové 

Zámky s Komárnom, Levice so Ţeliezovcami) a depresné územie medzi mestami 

Zlaté Moravce, Vráble, Šurany, Ţeliezovce a Levice. Imigračne najsilnejší je  

západ Nitrianskeho kraja. Obce v tomto území sú výsledkom suburbanizácie  
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VÝZKUM MODELOVÝCH PERIFERNÍCH OBLASTÍ V PLZEŇSKÉM
KRAJI 

J. Dokoupil, A. Matušková, M. Novotná 

Stability of inhabitants is the important assumption for the existence and 
development of peripheral areas. If this requirement is not accomplished, there is a 
possible threat, that local inhabitants (or some specific group of people, for 
example young generation or people in productive age) will leave. Empiric 
research thus dealt with a linkage of local inhabitants to a model region in the 
place of their permanent residence, satisfaction with their life there, tendencies 
and reasons of possible move. 

Situation on work market in the peripheral region contributes significantly 
to the stability of inhabitants. It is not just about a working place offer, but also 
how local inhabitants perceive this issue. What also matters is satisfaction with 
job, topicality with a change of working place, „harmony“ between people‘s work 
competence and an offer of skilled labor. In case there are problems with the work 
market, another element of stability is behavior of labor force, whether it is willing 
to undergo professional re-qualification, whether it is willing to commute longer 
distance, whether it is willing to do less qualified or less paid work. 

Acquaintance of these data (which are not an object of Czech Statistical 
Office research) can significantly help to influence positively the development of 
peripheral regions. That’s why within the scope of aid grant these data were got 
and processed in the context of model regions. They are submitted now to public, 
public administration as well as local government to be used. 

Úvod 
V posledním desetiletí zaznamenala většina periferních oblastí v Česku 

výrazné zaostávaní za oblastmi jádrovými. Proto se touto problematikou zabývalo 
více prací. V rámci projektu GA403/03/1369 „Periferní oblasti Česka jako součást 
polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace“ jsme chtěli poznat a 
pojmenovat mechanizmy polarizace prostoru v ČR, potvrdit, že se nejedná jen 
o ekonomické aspekty, ale o podmíněnosti komplexního charakteru. Důležitým 
předpokladem pro pozitivní rozvoj periferních oblastí je stabilizované 
obyvatelstvo. V případě, že by nebyla tato podmínka splněna, regiony by byly 
ohroženy celkovým vyklidňováním nebo alespoň odchodem některých skupin 
obyvatelstva (např. lidí v produktivním věku, mladé generace). 

Ke stabilizaci obyvatelstva dále významně přispívá situace na trhu práce 
v periferních regionech. Přitom se nejedná pouze o samotnou nabídku pracovních 
příležitostí, o soulad mezi kvalifikovaností obyvatel a nabídkou kvalifikované 
práce, ale i o vnímání této problematiky místními obyvateli. V případě existujících 
problémů na trhu práce se stává faktorem stability chování pracovní síly, její 
ochota k rekvalifikaci, ochota dojíždět za prací na delší vzdálenost, ochota 
vykonávat méně kvalifikovanou či méně placenou práci a podobně. 
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V západních Čechách jsme zvolili v rámci projektu jako modelová území tři 
periferní oblasti (obr. 1), kde jsme prováděli detailní průzkum. Jednalo se o dvě 
oblasti vnitřní periférie – Radnicko, v minulosti průmyslová oblast, a Kralovicko, 
zemědělská oblast při krajské hranici s horší dostupností do centra. Třetím 
modelovým územím byla pohraniční oblast Tachovsko. V těchto oblastech jsme 
provedli empirická šetření, která mají vést k poznání faktorů, ovlivňujících 
stabilizaci obyvatelstva. Tu, jak jsme již naznačili, totiž považujeme za 
nejpodstatnější pro další pozitivní rozvoj v periferních oblastech. 

Oblast Radnicka je vnitřní periferií, ve které upadl dřívější význam 
průmyslové výroby. Bylo známé těžbou nerostných surovin (kyzové břidlice, černé 
uhlí). Na této bázi pak zde vznikl průmysl chemický, sklářský a další. Postupná 
změna technologie výroby i vyčerpání ložisek s sebou přinesly zánik těchto závodů 
a ztrátu pracovních příležitostí. V období socialismu zde ještě prosperoval průmysl 
dřevařský, výroba sirupů a rukavic. V současném hospodářství regionu se nadále 
uplatňuje zemědělská činnost, práce v lese, v posledním období se rozvíjejí služby. 
V průmyslu podniká společnost Hebra s.r.o. (výroba výrobků z plastů). Značná 
část obyvatelstva však zde nenachází zaměstnání a musí za prací dojíždět. 
Radnicko je součástí okresu Rokycany, kterým prochází dálnice D5. Při ní a 
zejména v okresním městě a jeho těsném zázemí leží těžiště hospodářské činnosti 
okresu. Vzniklo zde mnoho podniků, převážně s účastí zahraničního kapitálu, kam 
směřuje hlavní proud dojíždějících z Radnicka. Radnicko má v severní části velmi 
malebnou a zachovalou přírodu, nachází se zde přírodní park Berounka. Oblast 
nabízí řadu příležitostí pro rozvoj různých forem cestovního ruchu. 
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Obr. č. 1 Zkoumané periferní oblasti v Plzeňském kraji 

Druhá modelová oblast se rozkládá při hranicích krajů Plzeňského, 
Středočeského, Karlovarského a Ústeckého na území okresu Plzeň sever. 
Pojmenovali jsme ji podle nejvýznamnějšího sídla - Kralovicko. Tato oblast náleží 
do tzv. vnitřní periferie. Jde o plošně rozsáhlou oblast českého venkova 
rozkládající se v pásu při jižní hranici Středočeského kraje a sousedních krajů, tedy 
o periférii vymezenou na základě vzdálenosti od mezoregionálních jader. V této 
oblasti má význam zemědělská činnost, západní část se více orientuje na chov 
skotu a ovcí, východní část má úrodnější půdy a je zaměřena na pěstování 
zemědělských plodin. Západní část oblasti zasahuje do „Sudet“ – území, kde před 
druhou světovou válkou žilo německé obyvatelstvo a které bylo postiženo jejich 
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odsunem. Další specifikum území představuje významná rekreační funkce, téměř 
2/5 původně bytových domů – venkovských usedlostí v oblasti je využíváno jako 
rekreační chalupy. Kromě toho je v území mnoho chat a rekreačních domků mimo 
bytový fond, postavených přímo k rekreaci. (Domalewski, Novotná, 2004). 

Třetí modelovou oblastí je Tachovsko, které chápeme jako periferii 
okrajovou resp. periferii příhraniční. Jedná se o region, který sousední s vládním 
krajem Oberpfalz Svobodného státu Bavorsko. Rovněž toto území jako součást 
„Sudet“ bylo postiženo odsunem velké části německého obyvatelstva. Navíc 
v období existence „železné opony“ byla v pásmu, přiléhajícímu ke státní hranici, 
záměrně omezována až likvidována hospodářská činnost, což vedlo k zániku 
mnoha obcí resp. sídel. Jedním z důsledků je pak výrazně podprůměrná hustota 
zalidnění oblasti. Tachovsko bylo významně orientováno na primární sféru - lesní 
hospodářství a zemědělství, s nedostatečným rozvojem průmyslu a služeb. To 
vedlo z pohledu porevoluční regionální politiky České republiky k zařazení 
Tachovska mezi hospodářsky slabé regiony. Dle komplexněgeografické typologie 
M. Hampla je Tachovsko součástí periferní zóny se spádem k vnitrozemskému 
centru (Hampl 2000). 

Metodika práce 
Detailní průzkum byl modelových oblastech prováděn stejným způsobem. 

Pro hlubší poznání specifik periferních oblastí jsme zvolili metodu dotazníkového 
šetření mezi trvale bydlícími obyvateli. Cílem této metody je především zmapování 
lidského potenciálu, spokojenosti obyvatel s životem v daném regionu, vazby 
obyvatelstva modelových regionů k místu bydliště a v neposlední řadě i zmapování 
ochoty lidí zapojit se do aktivit, které mohou vést k rozvoji tohoto území. Otázky, 
na které respondenti v dotazníku odpovídali, se dají rozdělit do 4 okruhů: 
1)  stabilita obyvatelstva, vztah k bydlišti a celková spokojenost s životem v místě; 
2)  zaměstnání a spokojenost s ním; 
3)  vztah ke krajině; 
4)  fungování obce a její identita. 

Součástí dotazníku byly také identifikační údaje o respondentech. Terénní 
šetření proběhlo v rozmezí jednoho roku (2003 – 2004). Tazatelé byli studenti 
katedry geografie ZČU v Plzni. Respondenti nebyli předem vybráni, tazatelé 
prováděli náhodný výběr tak, aby byla zachována stanovená pravidla pro 
dotazníkové šetření. 

Celkem bylo v rámci výzkumného projektu na Plzeňsku zpracováno 773 
dotazníků, na Radnicku odpovědělo 193 respondentů, na Kralovicku 212 
respondentů a na Tachovsku 268 respondentů. Porovnání výsledků vyhodnoceného 
šetření jsme využili k určení specifik oblastí a k definování problémů 
v jednotlivých regionech. 
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Výsledky dotazníkového šetření 
V první části výzkumu byla sledována stabilita obyvatelstva. Ta vychází ze 

značné míry z přijetí místní či regionální identity člověka s místem bydliště. 
Spočívá ve vazbě k danému území, prostoru, k přírodnímu prostředí 
sociokulturním skutečnostem a atraktivitám daného místa, k lidem, kteří zde žijí a 
k jejich společenství. Sledování regionální identity a stability obyvatelstva je 
značně problematické. V naší studii jsou využita statistická data o rodácích a dále 
empirická data, získaná z terénního šetření. Sledování podílu rodáků na celkovém 
počtu obyvatelstva probíhá při sčítání lidu, domů a bytů, z nichž poslední se konalo 
v roce 2001. K datu tohoto sčítání žilo v obcích ČR 52,5% a v obcích západních 
Čech 66,4% rodáků. Ve sledovaných regionech je situace jiná. Nejblíže 
celostátnímu průměru je Radnicko s 52% rodáků, mírně odlišná situace je na 
Tachovska a výrazně na Kralovicku, kde docházelo hlavně v poválečném období 
ke značným výměnám obyvatelstva. Podíl rodáků je zde nižší než uvedené 
celostátní a regionální průměry (Tachovsko 47% a Kralovicko 31%). Ve všech 
modelových regionech mají lidé také vždy většinu příbuzných, což jejich vazbu 
k oblasti posiluje. 

I lidé, kteří se do regionu přestěhovávají, mají k němu nějakou vazbu, 
důvody přistěhování a postupně zde získávají většinou i výše jmenovanou 
regionální identitu. Důvody přistěhování jsou různorodé, výrazně však převládají 
důvody rodinné, a to ve 40-50% případů (tabulka č. 1, graf č. 1). 

Tabulka č. 1 
Hlavní důvody přistěhování se do modelových periferních mikroregionů 
(vyjádřeno v %) 

Důvody: Radnicko Tachovsko Kralovicko 
bytové 22 23 14 
rodinné 50 40 43 
pracovní 10 25 24 
životní prostředí 17 5 11 
jiné 1 7 8 
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Graf č.1:   Hlavní důvody přistěhování se do modelových periferních mikroregionů 
Ke stabilitě obyvatelstva výrazně přispívá spokojenost obyvatel s životem v místě 
bydliště. Z empirického šetření vyplynulo, že větší část obyvatel vybraných 
regionů je s životem v nich spokojena, a to i přes to, že jsou tyto regiony vnímány 
jako periferní. V případě Radnicka a Tachovska zhruba třetina respondentů a 
v případě Kralovicka pětina respondentů váhá mezi konstatováním spokojenosti či 
nespokojenosti s životem v daném místě a podíl výrazně nespokojených lidí se 
pohybuje kolem 7%. Přesné údaje udává tabulka č. 2 a graf. č. 2. 

Tabulka č. 2:
Spokojenost lidí se životem v místě bydliště v % (podle modelových regionů)

Radnicko Tachovsko Kralovicko 
spokojen 61 58 74 
ani spokojen, ani nespokojen 32 34 20 
nespokojen 7 8 6 
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Graf č.2: Spokojenost lidí se životem v místě bydliště v % (podle modelových 
regionů) 
Nejvýraznější spokojenost se projevuje v oblasti Kralovicka. Přispívá k tomu 
hezké přírodní prostředí v oblasti, upravené vesnice a bytové podmínky 
respondentů. Většina z nich žije ve venkovských staveních a jsou se svými domy 
spjati. V oblasti je rozvinutá spolková činnost a lidé zde mohou různým způsobem 
využívat svůj volný čas. Tyto pozitiva zatím převažují nad negativy, které 
představují nedostatek pracovních příležitostí a větší vzdálenost od centra (Plzně). 

Tabulka č. 3: Tendence k odstěhování se z místa bydliště 
(vyjádřená procentuálním podílem    odpovědí) 

Dotazovaný se chce odstěhovat Radnicko Tachovsko Kralovicko 
ano 15 16 11 
ne 71 69 81 

neví 14 15 8 
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Graf č.3: Tendence k odstěhování se z místa bydliště (vyjádřená procentuálním 
podílem    odpovědí) 

Lidé, kteří nejsou spokojeni se životem v místě bydliště, volí mnohdy jako 
jeden ze způsobů řešení tohoto problému odstěhování se. Tendence k migracím je 
projevem očekávané nestability obyvatelstva. I z vyhodnocení tohoto bodu 
dotazníku vyplývá nejlepší situace v modelovém regionu Karlovicko, kde by se 
z místa bydliště chtělo odstěhovat pouze 11% dotazovaných (tabulka č. 3, graf č. 
3). Vyšší podíl, blížící se 1/6 respondentů, je ve zbývajících dvou regionech. 
Příčiny toho stavu mohou být různé (tabulka č. 4, graf. č. 4). Rozhodujícím 
důvodem je však nedostatek pracovních příležitostí nebo existence pouze takových 
pracovních příležitostí, které svojí náplní práce, nároky na vzdělání a svým 
finančním ohodnocením neuspokojují představy zaměstnanců. Důležitým důvodem 
k migraci se jeví i nedostatečné služby, zejména zabezpečení služeb základních 
(školství, zdravotnictví, základní obchodní síť, dopravní obslužnost apod.). 

Tabulka č. 4: Hlavní důvody, proč by se obyvatelé chtěli z místa bydliště 
odstěhovat 

Důvod: Radnicko Tachovsko Kralovicko 
nedostatek prac. příležitostí 48 42 50 
špatné služby 32 24 27 
špatné mezilidské vztahy 14 22 14 
špatné ŽP 0 0 0 
izolovanost od příbuzných 3 6 14 
jiné 3 6 9 

51



i

l i

l. 

l

ili

i l

ji

Radn cko 

Tachovsko 

Kra ov cko 

nedostatek prac. pří

špatné s užby 

špatné mez dské vztahy 

špatné ŽP 

zo ovanost od příbuzných 

né 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Graf č.4: Hlavní důvody, proč by se obyvatelé chtěli z místa bydliště odstěhovat 

Jedno z významných regionálních stabilizačních kritérií obyvatelstva je 
nabídka pracovních příležitostí. Při srovnání místa pracoviště respondentů je velmi 
podobný výsledek odpovědí u vnitřních periferií, zhruba třetina pracuje v místě 
bydliště a pětina dojíždí. V okrajové periferii, na Tachovsku, významně dominuje 
práce v místě bydliště (56 %). U většiny dotázaných převažuje spíše spokojenost se 
svým zaměstnáním, 63 až 65 % ve všech srovnávaných regionech má zaměstnání, 
které odpovídá jejich kvalifikaci. Přesto byly položeny otázky, zda-li respondenti 
uvažují v nejbližší době o změně zaměstnání resp. zda-li jim hrozí ztráta 
zaměstnání. V obou otázkách byli rozhodnější respondenti z Tachovska, u kterých 
jsou procentuelní odpovědi nejvyšší v pozitivní i negativní rovině. Celkově však 
významně převažují negativní odpovědi jak z hlediska úvahy o změně zaměstnání, 
tak i hrozby ztráty zaměstnání. Vyšší procento odpovědí „netýká se“ v obou 
otázkách bylo u respondentů vnitřních periferií. 

Zajímavé výsledky přináší srovnání odpovědí na otázky, jak vnímají 
respondenti trh práce ve svém regionu v současnosti i v konfrontaci s minulou 
dobou. Lepší situace se v současnosti ukazuje z hlediska dostatku práce na 
Tachovsku, kde téměř 40 % hodnotí situaci pozitivně. Velkým problémem je 
nabídka pracovních příležitostí ve vnitřních periferiích, kde 80 % respondentů 
uvádí v regionech nedostatek práce. Zajímavé je rozvrstvení odpovědí při srovnání 
situace před rokem 1989 a dnes, kdy „nejhůře“ vycházejí odpovědi na Radnicku, 
což znamená jisté zlepšení situace a „nejlépe“ hodnotí situaci na trhu práce před 
rokem 1989 obyvatelé Tachovska.  

Situaci v periferiích po stránce připravenosti resp. ochoty obyvatel reagovat 
na výkyvy na trhu práce sleduje otázka č. 25. Ukazuje se, že při ztrátě zaměstnání 
by v ochotě rekvalifikovat se byla situace velmi podobná, což znamená že 75 % 
odpovědělo kladně, stejně jako ochota vykonávat méně kvalifikovanou práci (53 až 
59 %). Větší mobilitu ukazuje pracovní síly na Radnicku, kde 63 % dotazovaných 
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je ochotno dojíždět za prací výrazně déle. Tato odpověď koresponduje i s odpovědí 
na podotázky o ochotě vykonávat jinou, méně placenou práci, kdy naopak 78 % 
obyvatel Radnicka odpovídá negativně či změnit kvůli novému zaměstnání 
bydliště, kdy negativně odpovídá 65 % respondentů Radnicka. 

Významnými aktéry regionálního rozvoje jsou domácnosti. Proto nás 
v dotazníkovém šetření zajímala jejich vybavenost. Velmi podobné výsledky 
ukazují odpovědi, týkající se vlastnictví automobilu, více než 80 % domácností 
vlastní automobil, nejvíc na Radnicku – 1,4 automobilu na domácnost. V užívání 
pevné telefonní linky a mobilních telefonů jsou podobné výsledky ve vnitřních 
periferiích, výrazně více užívají mobilní telefon respondenti okrajové periferie -
Tachovska (91 %). Podobný výsledek je i v užívání internetu, opět nejvyšší podíl 
kladných odpovědí je na Tachovsku (43 %). 

Důležitým faktorem, proč lidé v periferních oblastech chtějí i nadále žít, je 
kvalita přírodního prostředí. Ve všech třech modelových oblastech více než tři 
čtvrtiny respondentů hodnotí krajinu v okolí obce jako pěknou (tabulka č. 5), 
nevíce pak v oblasti Kralovicka (84 % respondentů). Za výjimečnou považuje 
krajinu na Kralovicku třetina respondentů a na Radnicku osmina respondentů. 
Většina respondentů vnímá krajinu jako pomale se měnící nebo neměnnou. 
Pozitivní změny v krajině v posledních 15 letech nejvíce zaznamenávají 
respondenti na Tachovsku (44 %) a na Kralovicku (39 %), naopak stagnaci uvádějí 
nejčastěji respondenti na Radnicku (65 %) (graf č. 4). S přírodní krajinou je také 
spojeno hodně volnočasových aktivit respondentů žijících ve zkoumaných 
oblastech.  

Tabulka č. 5:  Charakteristiky krajiny 
% Radnicko Tachovsko Kralovicko 
pěkná 82 78 84 
ani pěkná, ani ošklivá 18 22 16 
ošklivá 0 0 0 
výjimečná 21 13 37 
normální 67 80 53 
obyčejná 11 7 10 
rychle se měnící 2 10 6 
mění se pouze pomalu 53 64 57 
neměnná 47 26 37 
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Graf č.5: Vývoj kra iny v okolí obce od roku 1990 
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Na otázky týkající se možností dalšího využívání přírodního potenciálu krajiny 
odpovědělo méně respondentů. Průměrně až dostatečně je přírodní potenciál podle 
respondentů využit ve všech zkoumaných oblastech. Jako optimální využití oblasti 
dotazovaní nejčastěji uváděli turistiku a cestovní ruch (38 % respondentů na 
Kralovicku, 39 % na Radnicku a 40 % na Tachovsku), zemědělství má 
významnější roli na Kralovicku (48 %) a na Tachovsku (39 %). Ve všech oblastech 
respondenti předpokládají rozšiřování nových podnikatelských aktivit s podporou 
státu. Za hlavní symboly území považují ve všech třech oblastech krajinu, kvalitní 
přírodní prostředí, na Tachovsku a Kralovicku také architekturu a památky, na 
Kralovicku ještě tradici. 

Tabulka č. 6:  Hodnocení činnosti  samosprávních institucí 
% Radnicko Tachovsko Kralovicko 

obecní 
kladně 33 33 31 
průměrně 47 53 49 

zastupitelstvo záporně 11 9 10 
nevím 9 5 10 
kladně 36 28 40 

obecní úřad průměrně 45 59 43 
záporně 9 8 9 
nevím 10 5 9 
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starosta 

kladně 36 47 52 
průměrně 39 41 34 
záporně 12 5 8 
nevím 13 7 6 
kladně 6 4 8 

krajský úřad průměrně 29 32 27 
záporně 6 19 13 
nevím 59 45 53 
kladně 5 2 6 

zastupitelstvo 
kraje 

průměrně 18 25 19 
záporně 8 20 12 
nevím 69 53 63 
kladně 6 3 6 

hejtman průměrně 15 22 19 
záporně 7 15 2 
nevím 72 60 73 

Správa obcí je také hodnocena vcelku kladně, Činnost obecních 
zastupitelstev hodnotí pozitivně v průměru 80 % respondentů, podobně tak činnost 
obecních úřadů. Dobře jsou hodnoceni také starostové (přes 75 % respondentů je 
hodnotí jejich činnost kladně nebo průměrně). Naopak činnost orgánů vyšších 
územně správních celků je hodnocena hůře a polovina respondentů neví, jak tuto 
činnost hodnotit. 

Reforma krajů, zrušení okresních úřadů i vytvoření úřadů s rozšířenou 
působností vnímá více než polovina dotazovaných záporně. Při hodnocení vlivu 
evropské integrace na podmínky života v regionu respondenti většinou neznali 
odpověď. 

Závěr 
Z hlediska stability obyvatelstva je potřeba ještě hlouběji analyzovat důvody 

nespokojenosti obyvatel v regionech. Největšími problémy se podle respondentů 
jeví nedostatek pracovních příležitostí a nerozvinutá síť služeb. 

Vyhodnocení odpovědí na otázky, týkající se situace na trhu práce, a jejich 
srovnání ve sledovaných regionech přináší následující závěry: 
1. Respondenti vnitřních i okrajové periferie jsou celkově spokojeni se svojí 

prací, většina jich pracuje v zaměstnání, které odpovídá jejich kvalifikaci. 
2. Rozdílně hodnotí respondenti obecně situaci na trhu práce svých regionů, kdy 

především ve vnitřních periferiích vnímají nedostatek práce jako velký 
problém. 

3. Obyvatelé vnitřních periferií vidí zlepšení na trhu práce při srovnání situace 
před rokem 1989 a v současnosti. 
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4. V případě vzniku problémů na trhu práce (ztráta zaměstnání) se vyšší mobilita 
ukazuje o respondentů Radnicka, kteří jsou ochotni déle dojíždět na úkor 
vykonávání méně placené práce či změny bydliště. 

Větší mobilitu respondentů Radnicka dokazuje i vlastnictví automobilu, jak 
plyne z vyhodnocení vybavenosti domácností. Naopak progresivní komunikační 
technologie se více promítají do života obyvatel Tachovska. 

Zmíněné závěry si lze zdůvodnit na Tachovsku pozitivním vlivem 
sousedního trhu práce i stylu života v bavorských příhraničních regionech. 
Zlepšení situace přináší zlepšení komunikačního napojení na tyto regiony. To samo 
o sobě přináší snižování efektu perifernosti. Jistým nebezpečím pro Tachovsko je 
zvýšení perifernosti jeho subregionů s nedostatečnou dopravní napojeností a 
nebezpečím fungování regionu jako mostu mezi jádrovými regiony.  

Ve vnitřních periferiích ovlivňuje pozitivní vnímání vlastní pracovní situace 
vliv jádrové oblasti Plzně s dostatkem pracovních příležitostí i odbytových 
možností. Vnímání nedostatku práce ve svém regionu v souvislosti se zhoršením 
dostupnosti Plzně z některých částí oblasti a pomalé zavádění progresivních 
komunikačních technologií může do budoucna signalizovat další zvyšování jejich 
odtrženosti od jádrových regionů, další zvyšování jejich perifernosti. 

Pěkná přírodní krajina a kvalitní životní prostředí jsou hodnoty, které udržují 
obyvatele v periferních oblastech jak vnitřních tak příhraničních. S přírodní 
krajinou je také spojeno hodně volnočasových aktivit respondentů žijících ve 
zkoumaných oblastech. 

Samosprávné úřady jsou hodnoceny na úrovni obcí většinou kladně, naopak 
hůře je hodnocena činnost orgánů vyšších územně správních celků. Je potřeba 
podporovat aktivitu a podnikavost obyvatel periférií. Malé obce by se měly ještě 
více zapojovat do různých mikroregionálních sdružení. Těmto jednotkám by měl 
stát pomáhat při zpracování různých projektů, které zlepší kvalitu života 
v periferních regionech. K tomu by mělo být využito hodnocení, jak vidí území 
sami obyvatelé. Za silné stránky zkoumaných regionů považují dotazovaní pěknou 
krajinu, upravenou obec a kvalitní životní prostředí. Naopak jako slabé stránky se 
jeví málo pracovních příležitostí, horší dostupnost do centra a chybějící základní 
vybavenost. Další pozitivní rozvoj území vidí ve spojitosti s rozvojem cestovního 
ruchu a turistiky a vznikem nových pracovních míst s podporou státu. 
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VTÁČNIK AKO NAVRHOVANÁ LOKALITA NATURA 2000 

Vladimír Drgoňa, Lucia Šolcová 

NATURA 2000 is a title for a system of protected landscapes areas of the 
European Union member states. The basic reason for establishment of the system 
is to maintain European natural heritage. By means of the NATURA 2000 of 
protected areas, the protection of the most rare and endangered wild flora, wild 
fauna and natural habitats. We have to choosen mountain called Vtáčnik and 
Tribeč, those parts belogs to the system. The folloving area belongs also to the 
protected landscape area CHKO Ponitrie. There are areas, which are planning to 
the system – Vtáčnik, Tomov štál, Stráž. 

Úvod 
Príroda a krajina, ich ochrana či poškodzovanie, nepoznajú administratívne 

hranice. Preto starostlivosť o krajinu vyžaduje účinnú medzinárodnú spoluprácu 
a koordináciu. Európska únia ako ekonomicky rozhodujúci subjekt značne 
pokročila pri formulovaní spoločných nástrojov politiky starostlivosti o prostredie, 
do ktorej patrí ako jeden z prioritných cieľov zachovať všetky rozmanité prírodné 
štruktúry kontinentu, dbať o ich trvalú funkčnú spôsobilosť a tým zachovať 
spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo. A práve Európska ekologická sieť 
(EECONET – European Ecological Network) je považovaná za jeden z hlavných 
nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa (LŐW, MÍCHAL, 2003). Všeobecne prijatým 
cieľom EECONET ako aj programu NATURA 2000 je funkčne spôsobilá, vedecky 
zdôvodnená a územne prepojená sieť vybraných území s vysokou úrovňou 
starostlivosti o krajinu. Kľúčovou požiadavkou právnych predpisov EÚ na ochranu 
prírody je vytvorenie novej sústavy chránených území európskeho významu pod 
názvom NATURA 2000. Tá by mala významne prispievať k zachovaniu 
biologickej rozmanitosti v rámci celej Európskej únie. Vytvorenie sústavy 
NATURA 2000 bude príležitosťou pre ochranu prírodného dedičstva pri zachovaní 
súčasného stavu využívania krajiny. Prostredníctvom nej budú chránené 
najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich 
živočíchov a vybraných biotopov, ktoré sa vyskytujú na území Európskej únie. 

Vymedzenie územia 
Lokalita Vtáčnik zasahuje do katastrov obcí Podhradie, Kamenec pod 

Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Radobica, Veľké Poľe a Píla, Ostrý 
Grúň, Kľak, Prochoť. Ďalšie dve lokality (Tomov štál, Stráž) sa nachádzajú 
v katastri obce Veľké Pole. Časť obcí tvorí súčasť okresu Prievidza a časť okresu 
Žarnovica. 

Medzi tzv. biotopové územia bolo zaradených 25 navrhovaných území 
európskeho významu. Vtáčnik má celkovú rozlohu 24804,81 ha. Cieľom ochrany 
je zachovanie rozsiahleho komplexu prirodzených lesných biotopov pohoria 
Vtáčnik. Významné sú zachované biotopy bukových lesov na vulkanitoch. 
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Výrazné geomorfologické členenie územia spolu so zachovanými bučinami dávajú 
možnosť výskytu veľkých šeliem (medveď, rys) (BALLAY A I., 2006). 

Celé sledované územie zasahuje časťou do CHKO Ponitrie. Veľkoplošné 
územie CHKO Ponitrie bolo vyhlásené dňa 24.6.1985 vyhláškou Ministerstva 
kultúry SSR č. 53/1985 Zb. na ploche 376,6541 km2. Územie má výmeru nad 1000 
ha, má rozptýlené ekosystémy, charakteristický vzhľad krajiny a špecifické formy 
historického osídlenia. V CHKO platí II. stupeň ochrany, to znamená, že každá 
z aktivít, či už budovanie náučných chodníkov, alebo organizovanie rôznych 
podujatí, si vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (ZÁKON Č. 543 Z. Z., 2002). 
Najvyššie položeným bodom CHKO Ponitrie je Vtáčnik (1346 m n. m.). CHKO 
Ponitrie leží v katastrálnom území 49 obcí administratívne zasahujúc do okresov 
Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Partizánske, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad 
Hronom, ktoré patria do troch krajov: Nitrianskeho, Banskobystrického 
a Trenčianskeho. 

Sústava chránených území NATURA 2000 
Ochrana druhov a biotopov európskeho významu je v členských krajinách 

EÚ upravená v dvoch smerniciach: 
- smernica Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov 

v znení neskorších predpisov 
- smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane prírodných biotopov, 

voľne žijúcich živočíchov rastlín (smernica o biotopoch) 
(WWW.SOPSR.SK). 

Takže sústavu NATURA 2000 tvoria teda dva typy území: 
- osobitne chránené územia, ktoré sú vyhlasované na základe 

smernice o vtákoch v národnej legislatíve – chránené vtáčie 
územia 

- osobitné územia ochrany, ktoré sú vyhlasované na základe 
smernice o biotopoch v národnej legislatíve – územia 
európskeho významu. 

Tieto dve smernice predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu 
na ochranu prírody vo svete. Smernice kladú dôraz na to, aby výber území 
NATURA 2000 bol vykonávaný na základe vedeckých podkladov. Výsledná 
sústava by mala zahŕňať najhodnotnejšie územia bez ohľadu na vlastnícke vzťahy 
či súčasné hospodárske využívanie. Územia európskeho významu a súvislá 
európska sústava chránených území sú ukotvené v zákone o ochrane prírody 
a krajiny v § 27 a § 28 (ZÁKON Č. 543 Z. Z., 2002). 

Lokality NATURA 2000 
Toto územie európskeho významu sa nachádza v pohorí Vtáčnik, ktoré je 

súčasťou Slovenského stredohoria. Pohorie je sopečného pôvodu a je budované 
andezitmi. Hlavný hrebeň je orientovaný z juhozápadu na severovýchod s bočnými 
hrebeňmi a hlbokými dolinami. Najvyšší bod je Vtáčnik (1346 m n.m.). Z pôd 
prevládajú najmä kambizeme a andozeme na ktoré sa viažu lesné porasty. 
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V nižších polohách je zaznamenaný výskyt dubín. Na vrchole Vtáčnika sa
vyskytujú porasty zakrpatených bukov, na ústupe je jedľa. Na ťažko prístupných
miestach sa zachovali pôvodné, hospodárením málo ovplyvnené prirodzené lesy.
Okrajové časti pohoria človek v priebehu času odlesnil a zmenil na lúky a pastviny.
Osídlenie si prispôsobil hospodáreniu, ide o tzv. štálové osídlenie. Tento typ
osídlenia je doposiaľ zachovaný v juhozápadnej časti územia.
Na území lokality Vtáčnik sa nachádzajú:
 biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: 

5130 porasty borievky obyčajnej
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny dolinného stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky,

 druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 
Dvojhrot zelený (Dicranum viridae) 
Fúzač alpský (Rosalia alpina) 
Plocháč červený (Cucujus cinnaberinus) 
Roháč obyčajný (Lucanus cervus) 
Kunka žltobruchá (Bombina variegata) 
Netopier obyčajný (Myotis myotis) 
Netopier pobrežný (Myotis dasycneme) 
Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini) 
Vlk dravý (Canis lupus) 
Rys ostrovid (Lynx lynx) 
Vydra riečna (Lutra lutra) 
Medveď hnedý (Ursus arctos). 

Na území lokality Stráž sa nachádzajú: 
biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: 

9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 
6210 Suchomilné trávinnobylinné a krovinové porasty na vápnomilnom 

podloží (dôležité
         stanovište čeľade Orchideaceae) 

druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 
popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. Moravica). 
Na území lokality Tomov štál sa nachádzajú: 
biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: 

91E0 Lužné vŕbovo – topoľové a jelšové lesy 
druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 

Vydra riečna (Lutra lutra) (URBAN, 2005). 
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Ohrozenia, ktoré môžu mať vplyv na ďalší vývoj a stav biotopov Vtáčnika 
možno rozdeliť do dvoch skupín. Prirodzené prebiehajú v prírode bez vplyvu 
človeka. V súčasnosti tieto procesy ohrozujú nelesné spločenstvá rastlín, ktoré sa 
nachádzajú na obvode pohoria. Vznikli pôvodne ako výsledok činnosti človeka 
(odstránenie lesa, kosenie lúk, pasenie). Hospodárenie viazané na menšie usadlosti 
(štále) bolo obmedzené kolektivizáciou a prechodom na veľkochovy. Štálové 
osídlenie sa neobnovilo a opustené lúky a pastviny postupne zarastajú drevinami a 
vracajú sa lesné porasty. Medzi antropické vplyvy patria aj niektoré 
lesohospodárske aktivity ako umelé zalesňovanie lúk a pastvín nepôvodným 
smrekom alebo smrekovcom. Významný vplyv má aj rekreácia (budovanie 
chatových osád, lyžiarskych stredísk, turistika, cykloturistika, motokros..). 
V neposlednom rade ťažba nerastných surovín (WWW.SOPSR.SK). 

Záver 
NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov 

živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje 
hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú. Ochrana 
území sústavy NATURA 2000 vyžaduje dodržiavať ochranné podmienky, 
hospodáriť v súlade so schválenými programami starostlivosti a dlhodobo 
monitorovať biotopy a druhy, pre ktoré boli územia vyčlenené. Neznamená to 
úplne vylúčiť hospodárske alebo rekreačné aktivity z týchto lokalít, ale využitie 
územia musí rešpektovať požiadavku zachovania priaznivého stavu biotopov 
a druhov, ktoré sú predmetom ochrany. Zachovanie priaznivého stavu znamená, že 
areál biotopov sa nesmie zmenšovať, musí sa zachovať ich štruktúra a druhové 
zloženie. Pomerne veľký dôraz sa kladie na tradičné spôsoby hospodárenia, 
nevyhnutné na zachovanie mnohých typov biotopov, napríklad lúk a pasienkov 
(URBAN, 2005). 

Neoddeliteľnou súčasťou ochrany realizovanej použitím stupňov ochrany je 
manažment – starostlivosť o územie, ktorý chápeme jako činnosť zameranú na 
zachovanie predmetu ochrany, prípadne zlepšenie stavu biotopov a druhov. Na 
splnenie tohoto cieľa je potrebné využiť aj aktívnu a zároveň premyslenú a 
plánovanú hospodársku činnosť realizovanú prostredníctvom vlastníkov a 
užívateľov územia. 
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VYBRANÉ ASPEKTY VÝVOJE KRAJINY (NA PŘÍKLADU KATASTRU 
MĚSTA DOLNÍ KOUNICE) 

Petr Dvořák 

The article deals with the landscape development of South Moravian region. The 
model area (territory of a small Moravian city Dolní Kounice) is analyzed from the 
point of view of the land – use structure. This changes are mainly considered on 
statistical records. As the agriculture is the biggest producer of those changes, the 
text is focused on usage of agricultural land (arable land, permanent cultures, 
meadows and pastures), also causes and their impacts on the environment.  

Úvod 
Jižní Morava náleží k regionům, kde se prakticky již nesetkáme s původní 

přírodní krajinou, jde o kulturní krajinu s fragmenty přírodních a přírodě blízkých 
segmentů. Na její vývoj, a to už od neolitu, má rozhodující vliv člověk, proto tvář 
zdejší krajiny (sekundární struktura) můžeme chápat jako přímý projev lidské 
aktivity, odrážející přírodní podstatu území (primární struktura), formovanou 
zejména technickými možnostmi, socio-ekonomickými a politickými faktory 
společnosti. (Olah 2003, Jeleček 1995). Míra přeměny krajiny je dána intenzitou 
lidských zásahů s výraznou časovou a prostorovou složkou. 

Krajina Dolních Kounic 
Studované území představuje katastr malého jihomoravského města Dolní 

Kounice s 2265 obyvateli. Katastr o celkové výměře 897 ha, leží 25 kilometrů 
jihozápadně od Brna, zabírá oba břehy řeky Jihlavy. Samotná zástavba Dolních 
Kounic leží v úzkém a hlubokém údolí. Krajina obklopující toto malé moravské 
město představuje prostor odrážející kontakty kulturní (židovství x křesťanství), 
národnostní (česká x německá x židovská entita) a v neposlední řadě i přírodní 
(Bobravská vrchovina x Dyjsko–svratecký úval). 

Pro primární strukturu krajiny je charakteristický poměrně členitý reliéf, daný 
kontaktem hřbetu Bobravské vrchoviny (diorit, granodiorit Brunovistulika), kterým 
proráží řeka Jihlava, s výběžkem Dyjsko – svrateckého úvalu (neogenní 
sedimenty). Ploché svahy jsou dále zvlněny širokými úpady a pokryty sprašovými 
pokryvy. Dominují úrodné hnědé půdy, které v blízkosti vodních toků přechází do 
nivních glejových půd. Celá oblast se nachází dle Quitta v teplé klimatické oblasti 
T2 (dlouhé, teplé a suché léto, krátká mírně teplá a suchá zima), která je silně 
modifikována výraznými mikroadvektivními procesy a radiační teplotní inverzí. 
Potencionální přirozenou vegetaci tvoří teplomilné doubravy 1. dubového 
vegetačního stupně , ve vyšších a členitějších polohách bukodubové porosty v 2. 
vegetačním stupni. (Culek a kol. 1995) , nivu řeky Jihlavy by pak pokrýval lužní 
les. 

Současná kulturní krajina Dolních Kounic je tvořena mozaikou 
urbanizovaných, zemědělských a zemědělsko-lesních typů krajiny. Výlučně lesní 

63



krajina, díky ostrůvkovitému zalesnění chybí. Na plochých pahorkatinách převládá 
(dle Vaishar 2004) zemědělská polně-viniční krajina s ovocnými sady, na strmých 
údolních svazích a v zářezech je to pak viničně-lesní s akátovými porosty a 
stepními ladami. Nivu a bezprostředním okolí řeky Jihlavy tvoří obytná krajina 
s vysokým podílem zahrad. 

Vývoj krajiny 
Data dokumentující vývoj využívání krajiny byla převzata z databáze využití 

půdy, kterou vytvořili na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK 
v Praze. Používaná datová řada (srovnej Bičík 2004, Jeleček 1995) byla doplněna o 
údaje z roku 1900 (Lexikonu obcí pro Moravu 1906) a 2002. Pro klíčová období 
byl vypočten Index celkové změny (IZ) dle Štěpánka (1996), tento index vyjadřuje 
procentuální podíl ploch na nichž mezi dvěma časovými horizonty došlo ke změně 
využití půdy. Vývojové trendy změn využití půdy v období 1845 – 2002 
dokumentují tabulky č.1 a 2 (viz níže). 

Katastrální území Dolních Kounic ve sledovaném období prošlo výraznými 
změnami, při nichž došlo k převzorkování mikrostruktury krajiny. Nejvýrazněji se 
měnila struktura využívání zemědělské půdy. 

Oproti trendům panujícím v celé ČR (srovnej Bičík 2004, Jeleček 1995) se 
podíl zemědělské půdy snižoval až po roce 1948, v období 1948 -2002 (pokles o 
18,5%) dochází k opouštění, či zalesňování pozemků nevhodných pro socialistický 
typ zemědělství, část půdy je také zastavována. Orná půda, která až do poloviny 
20. století tvořila základ krajinné matrix, byla postupně přeměňována na trvalé 
kultury (vinice a sady) a v závěru sledovaného období dosáhla svého minima. 
Procento zornění dosahovalo v roce 2002 pouze 1/3 celostátního průměru a svými 
24 % odpovídalo spíše podhorským oblastem.      

Vinohradnictví a vinařství má v katastru Dolních Kounic staletou tradici, která 
je spojena s klášterem Rosa Coeli. Z trvalých porostů (viz tab. 1) zaujímaly v roce 
1991 přes 50 %. Od středověku, prakticky až do konce 19. století měly vinice 
téměř stejnou rozlohu, díky houbovým chorobám se na přelomu 19. a 20. století 
plochy vinic razantně snížily, jejich pokles trval až do 50. let 20. století, kdy 
dochází k masivní obnově vinic a tvorbě nových viničních tratí. V současnosti jsou 
se svými 243 ha Dolní Kounice na 14. místě mezi vinařskými obcemi. Plocha vinic 
stagnuje a prakticky se nemění již od 90. let, Tento jev, který neodpovídá trendům 
v ČR (spojenými se vstupem do EU) lze vysvětlit nevhodností jiných ploch 
k utváření vinohradů, vinohrady v této oblasti postupně stárnou, již dnes 1/3 ploch 
je starší více než 33 let, omlazování probíhá velmi pomalu (v odobí 1990 - 2002 
jen 5,3 ha) a téměř dožívající výsadby ze 70. let, které tvoří více než polovinu 
osázené výměry, v sobě skrývají ohrožení vinařství v Dolních Kounicích jako 
celku. 

Sady a jejich rozmach je opět spojený s poválečným vývojem v zemědělství, 
kdy byly vysazovány meruňkové a broskvoňové intenzivně obhospodařované 
kultury, v době největšího rozkvětu na počátku 90. let 20. století měly výměru přes 
160 ha, náročnost pěstování, zvyšující se dovoz ze zahraničí a tím snížená 
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rentabilita produkce mají za následek postupné opouštění sadů. Od roku 1991 
klesla výměra o více než 1/3 (v roce 2004 jen 103,8 ha) a je velmi pravděpodobné, 
že tento sestupný trend bude pokračovat i v budoucnu. V opuštěných sadech 
dochází k pozvolné sukcesi a navrácení přirozeně rostoucích teplomilných rostlin, 
nebo jsou převáděny na ornou půdu náchylnou k erozi. 

Využívání zemědělské půdy pro pastvu hospodářských zvířat končí v 50. letech 
20. století při přechodu na stájový chov, většina pastvin byla zalesněna, nebo 
ponechána přirozenému vývoji. Tento proces je dokumentován na vzrůstu lesních 
pozemků o 231% (50,3 ha) mezi lety 1948 – 1990.  

tab. č. 1 Využití půdy v katastru Dolních Kounic v období 1845 - 2002   
Kategorie 

využití  půdy 
Rok 

1845 1900 1948 1990 2002 

ha % ha % ha % ha % Ha  % 

orná půda 513,1 57,3 579 64,5 617,7 68,9 159,3 17,8 150,9 16,8 

trvalé kultury 136,9 15,3 98 10,9 69,7 7,8 466,5 52,0 473,5 52,8 

louky 0,0 0,0 0,22 0,02 1,3 0,1 2 0,2 2 0,2 

pastviny 110,4 12,3 107 11,9 101,2 11,3 19,3 2,2 17,2 2,0 

ZPF 760,4 84,9 784,2 87,4 789,9 88,1 647,1 72,1 644,3 71,8 

lesní pozemky 34,2 3,8 15,0 1,7 21,5 2,4 71,2 7,9 75,8 8,4 

vodní plochy 25,2 2,8 25,2 2,8 25,2 2,8 25,4 2,8 25 2,8 

zastavěné 
plochy 19,8 2,2 19,7 2,2 19,1 2,1 24,9 2,8 26,9 3,0 

ostatní plochy 56,3 6,3 53,1 5,9 41,2 4,6 128,8 14,4 125,2 14,0 

jiné 101,3 11,3 98,0 10,9 85,5 9,5 179,1 20,0 177,1 19,7 

tab. č. 2 Změny ve využívání půdy, Index celkové změny v katastru Dolních 
Kounic 

Kategorie 
využití půdy 

Období 

1845 - 1900 1900 – 1948 1948 – 1990 

ha % ha % ha % 

orná půda 65,9 12,8 38,7 6,7 -458,4 -74,2 

trvalé kultury -38,9 -28,4 -28,3 -28,9 396,8 569,3 

louky 0,2 * 1,1 490,9 0,7 53,8 

pastviny -3,4 -3,1 -5,8 -5,4 -81,9 -80,9 

ZPF 23,8 3,1 5,7 0,7 -142,8 -18,1 

lesní pozemky -19,2 -56,1 6,5 43,3 49,7 231,2 

1990 - 2002 

ha % 

-8,4 -5,3 

7,5 1,6 

0,0 0,0 

-1,4 -7,3 

-2,3 -0,4 

4,6 6,5 
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vodní plochy -0,1 -0,5 0,0 0,0 0,2 0,8 -0,3 -1,2 

zastavěné 
plochy -3,2 -5,7 -0,6 -3,0 5,8 30,4 2,1 8,4 

ostatní plochy -3,3 -3,3 -11,9 -22,4 87,6 212,6 -4,3 -3,3 

jiné 23,8 3,1 -12,5 -12,8 93,6 109,5 -2,5 -1,4 

Index celkové 
změny 6,41 4,53 60,25 1,57 

V souladu s obecnými trendy dochází i zde po roce 1948 k zvyšování podílu 
zastavěných a ostatních ploch, což dokládá zvýšenou socioekonomickou aktivitu 
v tomto období.        

Výše uvedené trendy dokumentuje Index celkové změny, který odhaluje 
převratné změny krajinné struktury v období mezi lety 1948-1990. Socialistické 
zemědělství a jeho velkovýroba postihla katastr Dolních Kounic velmi významně. 
Asi u 60% katastru došlo ke změně využívání, přičemž největší podíl připadá na 
změny v rámci zemědělského půdního fondu (ZPF). Nárůst trvalých kultur o téměř 
570% (asi 397 ha) je dosti výmluvný. Hlavním zdrojem ploch pro nové vinice a 
sady byla přeměna orné půdy. V ne příliš vhodných a zbytkových polohách pak 
vznikaly zahrady, postupně přebudovávané do podoby chatových kolonii. Na 
úbytku ZPF se podílí také zalesňování pastvin, růst zástavby a ostatních ploch. 

Období od roku 1990 je z pohledu indexu změny stabilní, dožívající 
velkovýrobní postupy v pěstování vinné révy a především v sadovnictví ale tento 
stav v brzké době změní a nevyhnutelně dojde k opětovným velkým změnám 
v rázu krajiny.  

Závěr 
Vhodné reliéfové, půdní i klimatické charakteristiky tohoto prostoru předurčují 

jeho intenzivní zemědělské využívání, proto můžeme tvrdit, že zemědělství a 
aktivity spojené s ním jsou dominující hybnou silou změn v této lokalitě. Analýza 
kategorií land use ukazuje na výrazné změny ve dvou kategoriích. Absolutně i 
relativně nejvyššími změnami prošly trvalé kultury, od roku 1845 jejich nárůst činí 
336,6 ha (téměř 246%). Druhou kategorií jsou pak ostatní plochy, u kterých činil 
nárůst 68,9 ha, tedy 122%. 

Nejbouřlivější obdobím pro krajinu bylo údobí mezi lety 1948 – 1990, kdy více 
jak 60% rozlohy katastru bylo přeměněno. V přítomnosti dochází k pozvolným 
změnám, otázkou však je, jak se bude dále vyvíjet sadovnictví a vinohradnictví, 
které formuje dnešní tvář Dolních Kounic. Opouštěním sadů se již nyní mění 
krajinný ráz, dochází z k omezení průchodnosti a „zdivočení“ krajiny. Tento proces 
nelze chápat jen negativně, protože vzniká nová kvalita, nové stanoviště pro faunu 
i floru, čímž roste rozmanitost, a tím i stabilita krajiny.  
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KVALITA BÝVANIA V URBÁNNOM A SUBURBÁNNOM PRIESTORE
MESTA PREŠOV 

Jana Fertaľová – Alena Sedláková 

There has been an increased attention paid to housing in Slovakia in recent 
years, either on the side of public or on the side of public sector institutions. 
Various variants of housing politics, plans and programs for its more effective 
realisation come forth. Inhabitants in urban and suburban space react very 
sensitively to the changes of current housing system, what consecuently reflects 
itself in the formation of a vast scale of ways, forms and spaces of housing within 
the city and its periphery. The quality of housing is spatially differentiated, 
whereas the space and people´s preferences correlate. The aim of presented 
contribution is to spatially evaluate the quality of housing in urban and suburban 
space of the city of Prešov, mostly from the point of view of its inhabitants. 

Úvod 
V súvislosti so súčasnou transformujúcou sa podobou postkomunistických 

miest sa do centra geografického výskumu dostávajú nielen primárne problémy, 
akými sú samotné transformačné procesy intra-urbánnych štruktúr miest, ale 
predmetom záujmu sa čoraz častejšie stávajú i ďaleko širšie a zdanlivo nad rámec 
geografie siahajúce otázky. Jednu z nich predstavuje i percepcia kvality bývania 
v rámci mesta a jeho zázemia. V dôsledku už spomenutých transformačných 
procesov a vplyvom sociálno-politických i inštitucionálnych faktorov sa priestor 
mesta začína značne diferencovať z hľadiska foriem a kvality bývania. Sledujúc 
zmeny v sociálnej, demografickej, ekonomickej i vzdelanostnej štruktúre mesta 
a jeho zázemia je možné predpokladať kreovanie nových foriem bývania, pričom 
kľúčovým hľadiskom na ich odlíšenie sa stáva ich kvalita a lokalizácia. Príspevok 
je reakciou na značnú absenciu výskumov tohto druhu na Slovensku. Z relatívne 
príbuzných prác skúmajúcich kvalitu bývania v českých prímestských a mestských 
zónach možno spomenúť štúdie M. Ouředníčka (2006) a Z. Szczyrbu (2004). 

Metodika 
Východiskovou bázou pre výskum kvality a nových foriem bývania 

v urbánnom a suburbánnom priestore mesta Prešov sa stala dotazníková metóda. 
Na základe poznatkov o fungovaní a vývoji postkomunistických miest 
a zohľadňujúc celú škálu transformačných procesov meniacich ich intra-urbánnu 
štruktúru, bolo možné predpokladať i zmeny v štruktúre a preferenciách bývania 
mestského a následne prímestského obyvateľstva. Po formulácii cieľov 
a kľúčových otázok, ako aj stanovení relevantných premenných, bol uskutočnený 
dotazníkový prieskum v jednotlivých urbanistických obvodoch mesta Prešov. 
Prieskumu sa v mesiacoch marec a apríl 2005 zúčastnilo 318 respondentov, pričom 
sa očakáva, že každý z uvedených respondentov reprezentuje 1 cenzovú 
domácnosť. Uvedený prieskum poskytol pomerne podrobné primárne informácie 
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o kvalite bývania mestského obyvateľstva so zameraním na jeho preferencie 
a plány do budúcnosti. Poukázal na spokojnosť obyvateľov s ich súčasným 
bývaním, odhalil rezervy a poskytol podnety pre jeho zlepšenie. Prieskum umožnil 
kvantifikovať prípadné zmeny v mieste bývania a predpokladať ich priestorové 
formovanie v rámci urbánnej, ale najmä suburbánnej zóny mesta, kde sa očakávali 
najvýraznejšie a najviditeľnejšie prejavy vzniku nových a kvantitatívne 
i kvalitatívne odlišných foriem bývania. Následne bol v mesiacoch október 
a november 2005 uskutočnený dotazníkový prieskum v suburbánnej zóne, pričom 
sme sa zamerali na tri kategórie premenných: 
- premenné respondenta (napr. veková skupina, vzdelanie, veľkosť domácnosti, 

príjem, lokalizačné charakteristiky, pracovné zaradenie, parametre domu 
a pozemku a i.); 

- behaviorálne premenné (správanie sa respondentov, migrácie, dochádzka do 
práce, za službami, kultúrou, frekvencia vybraných aktivít, sociálne vzťahy 
a i.); 

- premenné názorov, vzťahov a presvedčení (príčiny a dôvody zmeny bývania 
a výberu daného miesta, preferencie, názory na súčasné bývanie, plány do 
budúcnosti atď.). 

Prieskumu sa zúčastnilo 118 respondentov z 19 prímestských obcí, pričom 
cieľovou skupinou sa stali obyvatelia nových obytných štvrtí v obciach. Uvedený 
dotazníkový prieskum potvrdil hypotézy o kvantitatívne, ale najmä kvalitatívne 
vyššej úrovni bývania obyvateľov suburbánnej zóny v porovnaní s mestským 
obyvateľstvom. 

Analýza a hodnotenie 
V príspevku sa z dôvodu priestorovej náročnosti grafických, mapových 

a tabuľkových príloh zameriame najmä na výstupy prieskumu v suburbánnej zóne 
Prešova (grafy 1 – 12), pričom sa slovne zmienime o zisteniach z urbánnej zóny 
mesta. Preferencie obyvateľov mesta ukázali, že väčšina jeho obyvateľov je 
spokojná so svojím súčasným bývaním (43 %), malé výhrady má 47 % 
obyvateľov, veľmi spokojných je 10 %, nespokojných 8 % a veľmi nespokojné sú 
2 % obyvateľov. Na otázku presťahovania sa odpovedala väčšina respondentov 
záporne (73 %). Iba necelá tretina obyvateľov uvažuje v budúcnosti presťahovať 
sa. Sú to prevažne obyvatelia Sekčova a sídliska III., ďalej je to oblasť Solivar 
a Šváby. Početná časť obyvateľov týchto oblastí (10 %) si však presťahovanie 
nemôže dovoliť. V blízkej budúcnosti (do 5 rokov) sa plánuje presťahovať 11 % 
opýtaných; sú to prevažne obyvatelia oblasti Soľná Baňa, Šváby, sídlisko III. 
a sídliska Sekčov. Vo vzdialenejšej budúcnosti (viac ako 5 rokov) uvažuje 
o reálnom presťahovaní sa 6 % obyvateľov najmä v oblastiach Sekčova a sídliska 
III. Obyvatelia, ktorí hodlajú zmeniť svoje bývanie preferujú bývanie v samostatne 
stojacom malometrážnom rodinnom dome (37,9 %). Menší záujem je o samostatne 
stojace luxusné rodinné domy (13,8 %) a terasové rodinné domy (11,5 %). Z bytov 
je najväčší záujem o podkrovné byty v nadstavbách starších bytových domov (10,3 
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%) a v novostavbách bytových domov (6,9 %). Z hľadiska lokalizácie by 
obyvatelia uprednostnili bývať v zdravšom prostredí prímestskej zóny resp. 
v pokojnejších štvrtiach na okraji mesta. 

Výskum migračných tendencií v rámci mesta Prešov a jeho zázemia poukázal 
na pomerne výrazný odliv mestského obyvateľstva do suburbánnej zóny už od 
druhej polovice 90. rokov (od r. 1996), pričom kvalitatívne sú to obyvatelia 
s vyšším sociálnym statusom a vysokoškolským vzdelaním v produktívnom veku 
(bližšie Sedláková 2005). Tieto tendencie potvrdzujú i výsledky z dotazníkového 
prieskumu v suburbánnej zóne. Najpočetnejšiu skupinu opýtaných predstavovali 
obyvatelia vo veku od 35 do 45 rokov (32 %) a od 25 do 35 rokov (30 %). Sú to 
obyvatelia tvoriaci prevažne štvorčlenné domácnosti (43 %) žijúci v nukleárnych 
rodinách (72 %). Do prímestskej zóny sa prisťahovali prevažne z mesta Prešov (65 
%) v nedávnej minulosti. Obzvlášť početný (73 %) bol ich prísun v období od r. 
2001 do r. 2005 (graf 5), pričom i ďalej predpokladáme jeho nárast. 
Z priestorového hľadiska sa aktéri rezidenčnej suburbanizácie prisťahovali najmä 
z dvoch častí mesta – sídliska Sekčov (46 %) a sídliska III (32 %). Ostatné časti 
mesta boli len nepatrne zastúpené (graf 6). Alochtónne obyvateľstvo sa do 
prímestskej zóny presťahovalo prevažne z bytov, ktoré mali v osobnom vlastníctve 
(44 %), menej z bytov v podnájme a rodinných domov (graf 3). 

Analýza parametrov respondenta ukázala, že na rezidenčnej suburbanizácii 
v zázemí Prešova sa podieľajú v značnej miere obyvatelia s vysokoškolským 
vzdelaním (45 %), vyšším ekonomickým statusom (priemerný mesačný príjem až 
do výšky 200 000 Sk, graf 6)) a pracovným zaradením súkromný podnikateľ (43 
%). Nové bývanie si respondenti obstarali zväčša svojpomocnou výstavbou (53 
%), ale aj výstavbou domu na kľúč (13 %), prípadne dedičstvom alebo kúpou (graf 
2). Atribúty bývania akými sú výmera pozemku alebo obytná plocha domu sa 
v rámci rezidencií rôznia. V priemere predstavuje výmera jednotlivých pozemkov 
12 árov, avšak niektorí respondenti uvádzajú hodnoty 100 až 150 árov. Priemerná 
obytná plocha domu sa odhaduje na 143 m2, s minimom 53 m2 a maximom 360 m2. 
Cenovo respondenti hodnotia úroveň svojho bývania najčastejšie v reláciách od 2 
do 3 miliónov Sk, vyskytujú sa i odhady na 4, 5, 6 a viac miliónov Sk (graf 7). 

Ako najvýznamnejší dôvod migrácie z urbánnej do suburbánnej zóny mesta 
respondenti uvádzajú potrebu väčšieho súkromia (39 %) a zdravšieho životného 
prostredia (28 %). Medzi relevantné príčiny zmeny bývania patrí i potreba 
vyššieho životného štandardu (20 %). K presťahovaniu sa do suburbánnej zóny 
boli obyvatelia motivovaní najmä blízkou polohou obce voči mestu (30 %), nízkou 
kúpnou cenou pozemku (22 %), lepšie životné prostredie a zdravší spôsob života 
(22 %) ako aj obsluha obce verejnou dopravou (18 %). Výhodná dopravná 
dostupnosť zohráva v rámci suburbánnej zóny jednu z kľúčových úloh, keďže 
obyvatelia pracujú prevažne v meste Prešov (85 %) a napriek preferencii osobného 
automobilu (87 %) je mestská hromadná doprava (38 %) významnou formou 
dochádzania za prácou, ale i inými aktivitami obyvateľov suburbánnej zóny 
v meste. 
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Záver 
Na základe analýz o bývaní v urbánnej a suburbánnej zóne mesta Prešov je 

možné formulovať niekoľko záverov a zovšeobecnení. V súvislosti s kvalitou 
bývania dochádza k jej priestorovej diferenciácii v rámci mesta a jeho zázemia. 
Pôvodné bytové domy prípadne iné formy bývania v rámci mestských sídlisk 
obyvatelia zamieňajú podľa svojich možností za priestorovo rozsiahlejšie 
rezidencie v zdravšom prímestskom prostredí. V súvislosti s migračnými 
tendenciami v prímestskej zóne môžeme hovoriť o tzv. selektívnej migrácii. Ide 
o kvalitatívne i kvantitatívne selektívne sťahovanie, imigranti sú špecifickí svojim 
počtom, vzdelaním, ekonomickým statusom, pracovným zaradením, vekom, 
miestom prisťahovania a motívom zmeny bývania. Vo všeobecnosti možno 
konštatovať, že rezidenčná suburbanizácia značne prispieva k zmenám v štruktúre 
a kvalite bývania v rámci mesta a jeho zázemia. Proces je v iniciálnom štádiu, 
v budúcnosti môžeme očakávať jeho výraznejší rozvoj. 

Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 1/305/06 Kvalita života – konceptuálny 
rámec komplexnej geografickej interpretácie priestorovej štruktúry mesta. Vedúci projektu - doc. RNDr. 
René Matlovič, PhD, mim. prof. PU. 
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PRÍRODNÉ A UMELÉ ŠTÁTNE HRANICE V STREDOVÝCHODNEJ A
JUHOVÝCHODNEJ EURÓPE 

Daniel Gurňák 

The presented paper is aimed at phenomenon of natural and artificial borders 
in territory of east-central and south-east Europe. It describes developmental 
trends of exploitation of natural barriers as state borders from middle ages to 
present. It particularly analyses an incidence of two basic types of natural borders 
– mountain and river. The paper is aimed at mutual connections between natural 
state borders and their stability too. 

Úvod 
V našich prácach sa systematicky snažíme hodnotiť z politicko-geografického 

hľadiska vývoj politickej mapy v priestore stredovýchodnej a juhovýchodnej 
Európy (GURŇÁK 1999, 2001, 2002, 2003, 2004). V predloženom príspevku sa 
zameriavame na štúdium výskytu prírodných a umelých hraníc na danom území. 

Vymedzenie sledovaného územia 
Stredovýchodná a juhovýchodnú Európu chápeme ako územie vymedzené 

Baltským, Jadranským, Egejským a Čiernym morom, t j. územie dnešných štátov 
Estónska, Lotyšska, Litvy, Bieloruska, Ukrajiny, Moldavska, Poľska, Česka, 
Slovenska, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Grécka, Albánska, krajín 
bývalej Juhoslávie a Kaliningradskej oblasti Ruska. Uvedený priestor sa vyznačuje 
veľkou rôznorodosťou prírodnej krajiny, môžeme ho rozčleniť na tri rozsiahle 
prírodno-geografické celky (KREJČÍ, 2000): severná zóna – oblasť 
Stredoeurópskej nížiny medzi Baltským morom na severe a Českým masívom 
a Karpatami na juhu, vnútorná zóna – jedná sa o Karpatsko-alpsko-hercýnsku 
oblasť. Na severe je táto zóna ohraničená Stredoeurópskou nížinou. Južnú hranicu 
tejto zóny tvorí trojica riek – Kupa, Sáva a Dunaj, južná zóna – oblasť 
Balkánskeho polostrova až po Egejskú ostrovnú oblasť. 

Stabilita prírodných a umelých hraníc 
V už spomínaných predchádzajúcich prácach sme publikovali niektoré 

výsledky nášho výskumu územného vývoja štátov v stredovýchodnej 
a juhovýchodnej Európe v období od roku 1000 do súčasnosti. Jedným 
z fenoménov, ktorým sme sa zaoberali, bola i otázka stability hraníc (GURŇÁK 
2003). Výsledkom nášho výskumu bolo zostrojenie mapy stability a aktuálnosti 
hraníc na sledovanom území. Hoci sme sa už vtedy zaoberali identifikáciou 
najstabilnejších hraničných línií v uvedených častiach Európy, nevenovali sme 
vtedy systematickú pozornosť vzájomnému vzťahu hraníc a prírodných bariér. 
Práve pri lokalizácii najstabilnejších hraničných línií sa vynára i otázka, prečo sa 
práve tieto koncentrujú do určitých oblastí skúmaného územia alebo prečo práve 
ony majú vyššiu mieru stability ako iné línie. Jedným z možných vysvetlení je i to, 
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že tieto línie by mohli mať charakter prirodzenej bariéry. Aby sme túto hypotézu 
overili, zostrojili sme mapu stability a aktuálnosti prírodných hraníc, pričom sme 
sa obmedzili na hranice riečne a hranice horské. Vzhľadom na malú mierku 
podkladovej mapy (1 : 4 000 000) sme za rieky považovali prakticky všetky vodné 
toky v podkladovej mape. Za horské hranice sme považovali tie hraničné úseky, 
ktoré vedú po hrebeňoch, či chrbtoch pohorí. 

Získané výsledky (obr. č. 1) poskytujú celkom zaujímavý obraz. V hrubých 
rysoch potvrdili často pertraktovanú hypotézu, takže môžeme potvrdiť, že prírodné 
hranice ako prirodzené bariéry výrazne zvyšujú mieru stability hraníc. Vzhľadom 
na prírodné pomery sledovaného územia je logické, že horské hranice sú 
sústredené v strednej a južnej časti sledovaného územia, kým riečne v strednej a 
severnej časti. Je pozoruhodné, že jedine v strednej časti sledovaného územia, t. j. 
vo vnútornej zóne, sú najviac kombinované oba druhy prírodných hraníc. 
Vzhľadom na tvar reliéfu je zrejmé, že v severnej nížinatej zóne sa vyskytujú zo 
sledovaných typov prírodných hraníc výlučne riečne hranice a samozrejme výrazne 
sú tu zastúpené umelé hranice, pričom je pozoruhodné, že mnohé z nich majú 
veľmi vysokú mieru stability (staré poľsko-nemecké hranice a východná hranica 
Pobaltia). Zároveň je nápadná skutočnosť, že v tejto oblasti žiadna rieka netvorí 
súvislú výraznú hraničnú líniu. Vôbec pre celé sledované územie je možné 
konštatovať, že funkciu výraznej stabilnej hraničnej línie plnili a plnia na dlhších 
úsekoch len dolný tok Dunaja a jeho prítoky Dráva a Sáva a čiastočne prítok Sávy 
Drina. Z ostatných riek sú to už len Dnester a krátke rieky, napr. Narva na severe 
alebo ich úseky, napr. dolný tok Moravy, či stredný tok Kupy. Z horských 
hraničných línií je najvýraznejšou a najdlhšou stará uhorská hranica na hrebeňoch 
Karpát. Zreteľná je i viackrát prerušovaná horská obruba Čiech a najmä zložitý 
systém hrebeňov Álp. Na Balkáne je najzreteľnejší krátky úsek hraníc na 
hrebeňoch pobrežného pásma Dinárov. Z uvedeného prehľadu je zrejmý fakt, že 
stabilizačnú funkciu prírodných hraníc nemožno absolutizovať, pretože mnohé 
prírodné bariéry na sledovanom území sa nestali hraničnými líniami buď vôbec 
alebo len v minimálnej miere. Platí to tak o veľkých riekach ako sú Odra, Visla, 
Nemen, Západná Dvina, či do značnej miery i Dneper, ale aj o viacerých 
pohoriach, predovšetkým na Balkáne. 

Vývoj celkovej dĺžky a štruktúry hraníc štátov a autonómnych území v 
krajinách stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy 

Okrem výskumu stability prírodných a umelých hraníc sa ako zaujímavý 
premet výskumu javí i zameranie sa na štruktúru hraníc podľa ich typu. 
V politickogeografickej literatúre nájdeme dostatok teoretických podkladov 
k fenoménu typológie hraníc (BARBAG 1987, IŠTOK 2003, GURŇÁK A KOL. 
2005), ale nestretli sa s takmer žiadnymi prácami zaoberajúcimi sa aplikáciou 
týchto teoretických poznatkov na konkrétne hranice. Autori sa v literatúre 
odvolávajú len na niektoré konkrétne príklady napr. určitých typov umelých, či 
prírodných hraníc. 
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Na základe uvedeného sme sa rozhodli svoj výskum územného vývoja 
juhovýchodnej a stredovýchodnej Európy rozšíriť i o problematiku štruktúry hraníc 
podľa ich typu, pričom tento jav sme sa rozhodli sledovať tiež v jeho vývoji, za 
účelom zisťovania vývojových tendencií. Ich analýzou je totiž možné dospieť 
k všeobecnejším záverom, ktoré môžu slúžiť pre ďalšie práce komplexnejšieho 
charakteru. 

Výsledkom tejto časti nášho výskumu je dvojica grafov (Obr. č. 2), v ktorých 
sme vyjadrili absolútne i relatívne hodnoty celkovej dĺžky a vnútornej štruktúry 
typológie hraníc štátov a ich autonómnych súčastí na sledovanom území. Tieto 
zisťovania sme realizovali pre 6 letopočtov (roky 1250, 1500, 1750, 1900, 1930 
a 2000), ktoré pomerne výstižne dokumentujú zásadné etapy vývoja politickej 
mapy uvedenej časti Európy. 

Pokiaľ ide o celkovú dĺžku hraníc, môžeme konštatovať, že od vrcholného 
stredoveku, kedy dosahovala ich dĺžka na sledovanom území tesne cez 26 tis. km, 
dochádzalo vplyvom centralizácie a zjednocovania štátnych útvarov (viď 
problematika vývoja počtu štátov in GURŇÁK, 2004) k ich postupnému 
skracovaniu až do začiatku 20. st., kedy sa skrátili na menej ako 14,5 tis. km. 
Následne dochádza k ich opätovnému predlžovaniu až na súčasných asi 21,5 tis. 
km. Tieto vývojové tendencie sme v zásade očakávali a korešpondujú s inými 
zistenými parametrami. 

Z hľadiska vývoja štruktúry v danom momente existujúcich hraníc podľa 
základnej typológie (riečne, horské, umelé hranice) sme zistili niekoľko 
zaujímavých skutočností. Prvou bolo zistenie, že až na výnimky sa celkový pomer 
medzi umelými a prírodnými hranicami veľmi radikálne nemenil. Podiel umelých 
hraníc zostával na sledovanom území vždy v rozmedzí 40 – 50%, len v roku 1900 
klesol len na hodnotu 29,8%. Podiel riečnych hraníc postupne s rôznymi výkyvmi 
klesal z 38,5% na súčasných 26,6%, kým podiel horských hraníc sa dlhodobo 
udržoval v rozmedzí 21 – 26 %, s výnimkou roku 1900, kedy dosiahol podiel až 
37,5% z celkovej dĺžky hraníc. 

Záver 
Získané výsledky nášho výskumu v niektorých ohľadoch potvrdzujú empirické 

tvrdenia v teoretickej literatúre, avšak niektoré tiež korigujú. Naše výskumy 
potvrdili, že prírodné bariéry majú spravidla pozitívny efekt na zvyšovanie miery 
stability politických hraníc na sledovanom území, lenže zároveň neplatí, že každá 
prírodná bariéra musí byť automaticky stabilnou hraničnou líniou. Dokonca 
v miestach, kde výrazné prírodné bariéry absentujú, môže dôjsť i k vyprofilovaniu 
veľmi stabilných umelých hraníc (Pobaltie a severné Poľsko). Z hľadiska reálnej 
štruktúry existujúcich hraníc podľa ich typológie sme dospeli k pomerne 
prekvapivému záveru, že si udržiava, aspoň na sledovanom území, pozoruhodnú 
mieru stability. Jediným významnejším výkyvom bol vývoj politickej mapy do 
začiatku 20. st., ktorý smeroval k vytváraniu mnohonárodných impérií (napr. 
Rakúsko-Uhorsko, Rusko, Nemecko), ktoré pri formovaní svojich hraníc 
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reflektovali predovšetkým strategické záujmy, súčasťou ktorých boli dobre 
chránené hranice na prírodných bariérach (napr. pri rozdelení Poľska a pod.). 

Je zrejmé, že z parametra, akým je podiel napr. riečnych, či horských hraníc na 
celkovej dĺžke politických hraníc na danom území, nemožno vyvodzovať detailné 
závery. Na tento parameter zásadným spôsobom vplývajú predovšetkým 
geografické podmienky sledovaného územia, jeho politickogeografický vývoj 
a mnohé ďalšie. Napriek tomu si myslíme, že naše čiastkové zistenia nie sú 
nevýznamné. Pomáhajú korigovať náš pohľad na problematiku územného vývoja 
štátov stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy. Tento vývoj, hoci sa za 
posledných 1000 rokov jednoznačne javí ako veľmi dynamický a premenlivý, 
vykazuje v mnohých ohľadoch i značnú dávku kontinuity a stability. A práve tento 
moment sa nám javí na základe aj našich predchádzajúcich výskumov ako veľmi 
zaujímavý, pretože uvedené náznaky na prvý pohľad „skrytej“ kontinuity 
pravdepodobne môžu a budú mať oveľa širšie politickogeografické 
a sociogeografické súvislosti. 
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Obr. č. 1: Porovnanie stability prírodných a umelých hraníc štátov a autonómnych 
  území v krajinách stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy v období
  rokov 1001-2000 
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Obr. č. 2: Vývoj celkovej dĺžky a štruktúry hraníc štátov a autonómnych území
  v krajinách stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy
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POROVNANIE TRANSFORMAČNÉHO VÝVOJA A SPOLUPRÁCA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY 

Marián Halás 

The submitted paper evaluates and balances general development of the 
Slovak Republic and the Czech Republic with emphasis on development of 
political situation, development of basic macro economical indicator and 
changes in Slovak-Czech relation and co-operation. 

Úvod 
Významné zmeny v období transformácie smerujúce k demokratizácii politic

kého systému v krajinách strednej Európy mali veľmi dôležitý vplyv na vývoj situ
ácie v SR a ČR. Politický a ekonomický vývoj v oboch krajinách bol v tomto ob
dobí rozdielny, čo bolo ovplyvnené niektorými individuálnymi faktormi. Pred
kladaný príspevok hodnotí a porovnáva celkový vývoj oboch krajín opierajúc sa o 
vplyv rozdielneho vývoja politickej situácie, hodnotenie základných makroekono
mických ukazovateľov a hodnotenie zmien v slovenskočeských vzťahoch, vzá
jomných väzbách a spolupráci. 

Geoekonomická a geopolitická pozícia SR a ČR 
Geografickú pozíciu oboch krajín, ktoré sú súčasťou strednej Európy, možno 

vo všeobecnosti považovať za pomerne výhodnú. Jej lokalizácia je na rozhraní 
"dvoch svetov" – v smere východzápad medzi západnou Európou a štátmi SNŠ a 
v smere severjuh medzi Škandináviou a Balkánom. 

Napriek rovnakej východiskovej pozícii po rozdelení Československa však 
Slovensko v integračných ambíciách prekračujúcich rámec strednej Európy v po
čiatočnej fáze za svojimi partnermi mierne zaostalo. Neboli sme zaradení do prvej 
vlny krajín pre integráciu do EÚ, Česko, Maďarsko i Poľsko sa v roku 1996 stá
vajú členmi OECD a v roku 1999 členmi NATO. Slovensko vstupuje do OECD v 
roku 2000 a členom NATO sa stáva v roku 2004. 

Dôležitá v rámci užšieho okolitého priestoru je však spolupráca v rámci Viseg
rádskej štvorky (V4), ktorá vznikla v roku 1991 s cieľom kooperácie medzi člen
skými krajinami v období transformácie. Koncom deväťdesiatych rokov sa spolu
práca v rámci V4 utlmila a nadobudla viacmenej formálny charakter. Na prelome 
storočí sa znovuobnovila a všetko nasvedčovalo tomu, že by mohla byť zárukou 
spoločného postupu a upevňovania pozície zúčastnených krajín v európskom prie
store. 

Členmi Európskej únie sa SR a ČR stali v roku 2004, paradoxne práve v ob
dobí, keď EÚ postupne stráca svoje pôvodné ideály a stále dôležitejšie sa pre ňu 
stávajú mocenské a ekonomické záujmy (dotácie, kompenzácie, kvóty). Zvyšuje sa 
jej byrokracia (presúvanie kompetencií zo štátov na anonymnú nadnárodnú úro
veň), stále častejším sa stáva nedodržiavanie pôvodných myšlienok, resp. neskor
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ších dohôd (Pakt stability, voľný pohyb osôb pre pristupujúce krajiny, rôzna výška 
poľnohospodárskych dotácií pre pôvodných a nových členov). 

Okrem všetkých doteraz spomenutých skutočností registrujeme pri porovnaní 
Slovenska s ostatnými krajinami V4 aj niekoľko ďalších menej i viac podstatných 
rozdielov. Slovensko je v porovnaní s týmito krajinami rozlohou i počtom obyva
teľov najmenšou krajinou, rovnako možno povedať, že najmenší je aj jeho poten
ciál. Nemá žiadnu miliónovú metropolu, Bratislava je v porovnaní s Prahou, Buda
pešťou a Varšavou najmladším hlavným mestom, je niekoľkonásobne menšia a 
zároveň ako jediné z týchto štyroch miest má v rámci svojho štátu výrazne excen
trickú polohu. Z hľadiska plnenia funkcií hlavného mesta je táto poloha geogra
ficky nevýhodná, no ako výhodná sa naopak javí v súvislosti s pozíciou v rámci 
formujúcej sa potenciálnej významnej európskej geoekonomickej osi. Leží v bez
prostrednom kontakte s rakúskou i maďarskou štátnou hranicou a je tak priam 
predurčená na vzájomne výhodnú spoluprácu s týmito dvoma susedmi. Vzdiale
nosť od Viedne, hlavného mesta Rakúska, je len 65 km, čo je v Európe unikátna si
tuácia – minimálna vzdialenosť hlavných miest dvoch štátov navyše s úplne roz
dielnym politickým a ekonomickým vývojom pred rokom 1989. Ekonomický po
tenciál trojuholníka Viedeň – Bratislava – Györ je hodnotený do budúcnosti ako 
veľmi perspektívny. 

Čo sa týka dopravnej infraštruktúry má Česko pomerne hustú komunikačnú 
sieť, pričom v Čechách je monocentrická s jadrom v Prahe a na Morave má korido
rový charakter. Práve v tejto časti (úsek Katovice – Ostrava – Brno – Viedeň) je 
nám svojím spôsobom najväčším konkurentom v dopravnom prepojení v smere 
severjuh. V smere severjuh možno okrem toho považovať za dôležitú os Krakov 
– Košice – Miškovec vo východnej časti republiky. K určitým zmenám prišlo aj v 
prepojení východzápad, kde bolo bývalé Československo najkratšou spojnicou 
medzi západnou Európou a Ruskom. Po zjednotení Nemecka a zblížení Bieloruska 
s Ruskom (vzťahy Ukrajiny s Ruskom sú dosť problematické) sa Poľsko stáva 
koridorovým štátom medzi Nemeckom a EÚ na jednej strane a Ruskom (ložiskami 
surovín) na strane druhej. Cez Slovensko vedie len jedna významná komunikácia 
západovýchodného smeru (Ostrava – Žilina – Košice – Ľvov), ktorá musí navyše 
prekonávať značné prevýšenie a nie je v najlepšom technickom stave. Vybudovanie 
kratšieho juhoslovenského koridoru (navyše s menším prevýšením) zostáva otáz
kou budúcnosti. 

Ekonomický vývoj a regionálne disparity 
Pri porovnávaní priebehu transformačných procesov sa zameriame z dôvodu li

mitovaného priestoru len na vývoj základných ukazovateľov a následne na oblasti, 
ktoré najviac vplývajú na bilaterálnu spoluprácu. Za najreprezentatívnejší ukazo
vateľ zachytávajúci ekonomickú úroveň krajiny môžeme považovať hodnotu HDP 
na obyvateľa v parite kúpnej sily. V roku 2005 dosahoval 54 % z priemeru EÚ na 
Slovensku v porovnaní s necelými 73 %ami v Česku. Ekonomický vývoj (teda dy
namický ukazovateľ) vyjadrujeme rastom HDP (v bežných cenách). Porovnanie s 
EÚ zachytáva obr. 1, kde okrem recesie českej ekonomiky z rokov 19971998 mô
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žeme vidieť u oboch krajín výraznejšiu akceleráciu rastu, a to hlavne v posledných 
štyrochpiatich rokoch po prijatí razantnejších reformných opatrení (jedná sa hlav
ne o situáciu na Slovensku, pričom najviac sa pod priaznivý makroekonomický vý
voj podpísala daňová reforma). Na druhej strane je na českej politickej scéne v 
porovnaní so Slovenskom nižší stupeň korupcie a klientelizmu a menej (počtom aj 
významom) politických škandálov a afér. 
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Obr. 1 Vývoj rastu HDP (bežné ceny) 

V súvislosti s akceleráciou ekonomického vývoja sa stále častejšie hovorí o 
konvergencii (približovaní, znižovaní rozdielov s narastajúcim časom) českej a 
slovenskej ekonomiky k úrovni EÚ. Je možné pritom rozlišovať nominálnu a re
álnu konvergenciu, pričom obsah oboch pojmov nie je u jednotlivých autorov 
jednotný (Vintrová, Žďárek, 2006). Pre bezproblémový priebeh transformačného a 
integračného procesu má rozhodujúci význam harmonický priebeh vyrovnávania 
ekonomickej, mzdovej a cenovej úrovne. Šírka medzery vo vzťahu k EÚ v týchto 
makroekonomických parametroch je rôzna – už spomínané HDP na obyv. v PPS 
má ČR 73 %, SR 54 %; produktivitu práce meranú HDP na pracovníka v PPS má 
ČR 68 %, SR 52 %; cenovú úroveň celkového HDP má ČR 56 %, SR 54 %. Česká 
republika má teda nebezpečne nízku cenovú hladinu vzhľadom k produktivite 
práce (najnižší pomer v EÚ, hrozí strata konkurencieschopnosti podnikateľskej 
sféry a spomalenie rastu). Podobne na tom bolo aj Slovensko, no v priebehu rokov 
20022006 sa tento pomer výrazne zlepšil (hlavne zvyšovaním produktivity práce). 

Napriek tomu, že sa budeme pohybovať len v teoretickej rovine, pokúsime sa 
vyjadriť v akých časových horizontoch by sa vyrovnali ekonomické úrovne SR, 
ČR a EÚ (obr. 2, ako rast HDP v PPS použijeme priemer rokov 20012005). 
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Obr. 2 Konvergencia ekonomík SR, ČR a EÚ 
(pri súčasnom raste HDP)

Aj keď ide len o hypotetické úvahy, pri súčasnej dynamike vývoja by ČR do
behlo EÚ po 18 a SR po 22 rokoch, potom by sa už len vzďaľovali. Na úroveň 
Česka by sa Slovensko dostalo v 32. roku. Určite ale nemôžeme rátať s rovnakými 
rozdielmi v raste HDP hlavne v neskorších fázach konvergencie, ale dá sa kon
štatovať, že naša ekonomika je dobre naštartovaná, ale čaká ju ešte neľahký pre
chod od nákladovej (cenovej) konkurencieschopnosti ku kvalitatívnej konkuren
čnej schopnosti. 

Slovenská republika aj Česká republika vstúpili do prvých rokov transformač
ného obdobia ako krajiny s relatívne malými medziregionálnymi rozdielmi, predo
všetkým v dôsledku silnej nivelizačnej politiky z obdobia socializmu. To bolo 
hlavným dôvodom toho, že regionálna politika bola v prvej polovici deväťdesia
tych rokov odsunutá na vedľajšiu koľaj. Rozdiely medzi regiónmi však začali po
stupne narastať, čo bolo dôsledkom viacerých faktorov – ekonomická štruktúra a 
tradícia regiónov, podnikateľské aktivity, stav infraštruktúry, vzdelanostná úroveň 
obyvateľstva, atď. Regionálnej politike však doteraz nie je venovaná dostatočná 
pozornosť a regionálne disparity sa neustále prehlbujú. Slovensko je na rozdiel od 
Česka označované za krajinu, ktorá má v rámci EÚ jedny z najväčších regionál
nych disparít. Pokiaľ ide o rozloženie nezamestnanosti, je situácia naozaj nepriaz
nivá (aj keď v poslednom období sa vplyvom reformných opatrení začala zvyšovať 
zamestnanosť aj v najzaostalejších regiónoch). Podľa našich prepočtov však z hľa
diska mzdového ohodnotenia pracujúceho obyvateľstva, regionálne rozdiely v SR 
nie sú vyššie ako v ČR. Potvrdzuje to index regionálnej koncentrácie mesačnej 
mzdy (podľa krajov, dáta za okresy nie sú dostupné), pričom ak je rátaný na počet 
zamestnancov, je takmer rovnaký (zamestnanci z cca 43 % územia zoberie polo
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vicu celkového objemu miezd), ak je rátaný na rozlohu, je v ČR dokonca koncen
trácia vyššia (obr. 3). 

SR ČR 

na počet zamestnancov 
na plochu (rozlohu) 

Obr. 3 Indexy regionálnej koncentrácie mesačnej mzdy 
(podľa krajov, rok 2005)

Väzby a spolupráca SR s ČR 
Okruh väzieb a spolupráce je podobne ako pri hodnotení ekonomických ukazo

vateľov veľmi široký, budeme sa preto sústrediť len na obchodné a pracovnomig
račné väzby medzi SR a ČR. 

Pre zahraničný obchod oboch republík je charakteristická dlhodobo pasívna ob
chodná bilancia (s výnimkou roku 1994 pre Slovensko – vplyv zavedenia obchod
nej prirážky), obom krajinám sa v poslednom období aspoň záporné obchodné sal
do podarilo postupne znižovať a ustáliť. Výrazné zmeny nastali aj v teritoriálnej 
štruktúre zahraničného obchodu. Napríklad zatiaľ čo do roku 1993 u Slovenska 
predstavoval vývoz do krajín EÚ zhruba jednu štvrtinu, v prvej polovici roku 2006 
bolo na tomto trhu realizovaných viac ako 86 % celkového exportu (čiastočne za to 
môže presun smerom na trhy západnej Európy, čiastočne rozšírenie EÚ v roku 
1995 a hlavne rozšírenie v roku 2004). Napriek rýchlemu preorientovaniu sa vý
robcov na západné trhy pretrváva stále závislosť slovenského hospodárstva od 
surovinových dodávok z Ruska. Od východných surovinových zdrojov sú závislé 
aj niektoré priemyselné závody, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom podieľajú na 
slovenskom exporte (Slovnaft, US Steel, SPP). 

Prostredie medzi Slovenskom a Českom v oblasti zahraničného obchodu je 
značne špecifické. Do roku 1993 boli súčasťou spoločného štátneho útvaru, preto 
je prirodzeným javom, že sa táto skutočnosť v prvých rokoch po rozdelení odzr
kadľuje na istej previazanosti oboch ekonomík, ktorá je navyše podporená vzájom
nou znalosťou trhov, existenciou osobných väzieb a pod. Stále totiž platí skutoč
nosť, že český trh je pre Slovensko strategický, rovnako ako slovenský trh pre Čes
ko, aj keď dlhodobá stagnácia obchodnej výmeny s Českom znamenala pri neustá
lom zvyšovaní celkového obratu zahraničného obchodu oboch krajín výrazné per
centuálne zníženie podielu Slovenska na zahraničnom obchode Česka i podielu 
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)
Česka na zahraničnom obchode Slovenska. V súčasnosti má Slovenská republika 
na českom zahraničnom obchode podiel necelých 7 %. Prvotný nárazový pokles (v 
roku 1993 bol podiel viac ako 20 %) stále pokračoval, postupne sa však zmierňoval 
a posledné obdobie naznačuje, že by mohlo prísť k určitej stabilizácii (obr. 4). V 
roku 1998 sa dostáva pred Slovensko v podiele na zahraničnom obchode Česka po 
prvýkrát Nemecko a v roku 1999 sa už objem obchodnej výmeny so Slovenskom 
začína blížiť objemu obchodu Česka s Rakúskom. Taký istý proces prebieha aj s 
podielom Českej republiky na slovenskom zahraničnom obchode – kým tesne po 
rozdelení to bolo takmer 40 %, v roku 2003 táto hodnota klesla prvýkrát až pod 
15 %. Takisto to znamená, že našim najväčším obchodným partnerom v súčasnosti 
už nie je Česko, ale aj v tomto prípade sa ním stalo Nemecko. 
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Obr. 4 Vývoj podielu zahraničného obchodu SR s ČR na celkovom 
zahraničnom obchode SR 

Hlavnou príčinou je však určite rozpad jednotnej československej ekonomiky 
keď bolo naplánovaných veľa kooperácií a komplementárnych výrob a to tak, že 
len máloktorý finálny produkt bolo možné skompletizovať z výrobkov vyrobených 
iba v jednej časti bývalej federácie. Pokiaľ kedysi boli dodávateľskoodberateľské 
vzťahy určované centrálne a české a slovenské podniky mali na dodávky na jed
notný trh prednostné právo, dnes si možno vybrať dodávateľov bez ohľadu na to z 
ktorej krajiny pochádzajú. Dôležitejšia je najlepšia ponuka z hľadiska technickej 
úrovne a kvality za čo najnižšiu cenu a za čo najvýhodnejších dodacích a finančno
úverových podmienok. Pokles síce spomaľovala existencia colnej únie, ktorá vy
tvárala isté preferenčné prostredie. To však samo o sebe nemohlo vyššie uvedené 
trendy zvrátiť. Preto sa momentálne ukazuje ako najpravdepodobnejšie, že vývoj 
vzájomnej obchodnej výmeny medzi Slovenskou republikou a Českou republikou 
bude v najbližšej budúcnosti vo veľkej miere závisieť hlavne od celkovej sily 
oboch ekonomík v konkurenčnom európskom ekonomickom prostredí. 
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Pracovné migrácie medzi Slovenskom a Českom sú výraznejšie zastúpené len v 
smere SRČR. Od roku 1994, hlavne v dôsledku rozdielneho napätia na trhoch 
práce v oboch republikách, prejavujúceho sa okrem iného i v rozdielnej miere 
nezamestnanosti, začal počet občanov SR pracujúcich v ČR značne a pravidelne 
narastať. Po roku 1997 sa pomerne ustálil a pohybuje v určitých vlnách, a to v 
závislosti od aktuálnej situácie na trhu práce a celkového politickoekonomic
kého vývoja oboch krajín (obr. 5). Maximum dosiahol v roku 2005, keď v ČR 
bolo zamestnaných 75 297 Slovákov a ďalších 8 719 malo živnostenské opráv
nenie. 

V 90. rokoch 20. storočia boli Slováci v Českej republike zamestnávaní pre
važne na menej atraktívnych pracovných postoch, ktoré domáce obyvateľstvo 
nechcelo obsadzovať. Zároveň boli ochotní pracovať za horších platových pod
mienok, čím prichádzalo k znižovaniu ceny práce. V posledných rokoch sa situá
cia začína meniť a na českom trhu práce sa začínajú uplatňovať aj kvalifikovaní 
pracovníci (lekári, učitelia, programátori), ktorí tak suplujú domácu elitu odchá
dzajúcu za prácou na západ (tzv. sukcesia pracovných migrácií). 
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Obr. 5 Vývoj pracovných migrácií zo SR do ČR 

Záver 
Politická a ekonomická pozícia Slovenskej republiky a Českej republiky sa po 

dynamickejšej etape vývoja (po roku 1989, resp. po rozdelení federácie) viacme
nej stabilizovala. Jednotlivé parciálne socioekonomické prvky a procesy sa flexi
bilne adaptovali na postupne sa liberalizujúce prostredie. Rovnako je to aj so slo
venskočeskými väzbami (napr. obchodné väzby, pracovnomigračné väzby, atď.), 
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ktoré sú síce stále nadštandartné, ale už prispôsobené prirodzenému vývoju bez 
výraznejších paternalistických zásahov. Napriek tomu, ďalšiemu úspešnému vý
voju môže aj v budúcnosti prospieť spoločný strategický postup a spolupráca 
oboch republík (spolu s ostatnými stredoeurópskymi krajinami) 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu vedy a techniky na zá-
klade Zmluvy č. APVT-20-016704. 
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PROBLÉMY VIDIECKYCH OBCÍ HORNÉHO POŽITAVIA – VNÍMANIE
A REALITA 

Magdaléna Hasprová 

The article deals with weightiest current problems of rural municipalities of 
Horné Požitavie, because rural settlement dominates specially in this region. On 
the present main problems are in the rural municipalities: disintegration of 
traditional trade, growth of agrarian and other unemployment, to cut new jobs, 
decreasing real income of inhabitants, insufficient social and technical 
infrastructure, adverse population growth, problems with commuter pool, low level 
of regional politics and others. In this text we analyse these problems in whole 
region Horné Požitavie and too in each rural municipalities.   

Úvod 
Identifikácia najdôležitejších problémov v jednotlivých vidieckych regiónoch 

Slovenska je v tomto období veľmi potrebná, pretože práve v tomto roku sa 
formujú nové programovacie dokumenty dôležité pre „novú vidiecku politiku“, 
resp. pre ďalší rozvoj vidieka. Riešenie týchto problémov by malo byť jednou 
z priorít v budúcom období, keďže vidiecke regióny tvoria na Slovensku až 59,5 % 
z celkového územia Slovenska a žije v nich 44 % z celkového počtu obyvateľov.   

Nedostatočný záujem vlády o vidiek spôsobil najmä v poslednom desaťročí 
výrazné prehĺbenie disparít nielen medzi regiónmi, ale i vo vnútri jednotlivých 
regiónov. Rozširujú sa „územia - regióny chudoby“ i napriek tomu, že globálne 
makroekonomické ukazovatele Slovenska vykazujú veľmi pozitívny trend. Je to 
práve preto, že podpora vlády sa sústreďuje na rozvojové regióny, čo má za 
následok stagnáciu alebo až úpadok „zaostávajúcich“, najmä vidieckych regiónov. 

Za modelové územie, v ktorom sa snažíme odhaliť najzávažnejšie problémy 
vidieckych obcí a navrhnúť aj riešenia niektorých z nich, sme si vybrali región 
Horného Požitavia. 

Región Horné Požitavie 
Rozvoj každého regiónu je podľa BUČEKA (1992) determinovaný najmä jeho 

potenciálom, ktorým disponuje a schopnosťou využitia daného potenciálu. Medzi 
faktory regiónu, ktoré sa podieľajú na jeho rozvoji, zaraďuje BUČEK (1992) 
prírodné zdroje, obyvateľstvo, technickú a sociálnu infraštruktúru, výrobu. Na 
základe týchto atribútov stručne charakterizujeme vybraný región. 

Región Horného Požitavia môžeme administratívne stotožniť s hranicami 
okresu Zlaté Moravce. Na rozlohe 521 km2 žije 43 109 obyvateľov (ku 
31.12.2004). Región zaraďujeme podľa GECÍKOVEJ (2005) ku vidieckym, keďže 
z celkového počtu 33 obcí je až 32 vidieckych. Jediným mestským sídlom sú Zlaté 
Moravce, kde žije takmer 32 % obyvateľstva z celého regiónu. Aj podľa tohto 
ukazovateľa, môžeme región Horného Požitavia zaradiť podľa tej istej autorky k 
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vidieckym regiónom, keďže je tu podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych 
obciach vyšší ako 50 %. 

Z hľadiska rozlohy majú dve obce v regióne väčšiu rozlohu ako 30 km2 (Velčice 
34,7 km2 a Obyce 31,3 km2) a tri obce rozlohu menšiu ako 5 km2 (Mankovce 4,2 
km2, Martin nad Žitavou 4,3 km2 a Choča 4,4 km2). Región je situovaný na styku 
Karpát a Panónskej panvy. Charakteristický ráz Horného Požitavia je tvorený 
kontrastom mierne zvlnenej krajiny Podunajskej pahorkatiny vo svojej centrálnej, 
južnej a juhozápadnej časti a vencom pohorí Tribeč (jadrové pohorie) a Pohronský 
Inovec (sopečné pohorie) v severozápadnej, severnej a severovýchodnej časti. 
Rozloženie týchto povrchových celkov má vplyv i na výškovú členitosť regiónu, 
čo dokazuje i údaj o maximálnej a minimálnej nadmorskej výške. Najvyšším 
bodom je vrchol Veľkého Inovca ležiaci v nadmorskej výške 901 m n. m., patrí do 
katastra obce Tekovské Nemce. Najnižší bod sa nachádza v katastri obce Slepčany 
v nadmorskej výške 151 m n. m. Rozmiestnenie povrchových celkov vytvára 
dojem, akoby malo Horné Požitavie tvar podkovy otvorenej z juhu. Z nerastných 
surovín predstavujú nerudné suroviny hlavnú surovinovú bázu regiónu a to najmä 
tehliarske suroviny (ťažia sa pri Zlatých Moravciach a Machulinciach), stavebný 
kameň (lokalita Hostie, Jedľové Kostoľany, Ladice) a ložiská pieskov, štrkov 
a štrkopieskov (Volkovce). K lokalitám so zaujímavým reliéfom v regióne patria 
v Pohronskom Inovci skalné steny a mestá na Veľkom Inovci, Benáte, Krivej a 
v Tribeči na Veľkom Lysci. Väčšinu regiónu zaraďujeme do teplej a mierne teplej 
podnebnej oblasti. Prirodzenou osou študovaného územia je rieka Žitava. Kvalitu 
vody Žitavy a jej prítokov ovplyvňuje v južnej časti regiónu intenzívna 
poľnohospodárska činnosť. Horný tok rieky Žitavy patrí po Obyce k vodárenským 
tokom Slovenska, pretože voda z tohto úseku rieky svojou kvalitou vyhovuje pre 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Zásoby podzemných vôd sú hlavne 
v nížinnej časti regiónu, kde sa v treťohorných sedimentoch vyskytujú významné 
zásoby artézskej podzemnej vody. Najrozšírenejším a zároveň aj najúrodnejším 
pôdnym typom na Hornom Požitaví sú hnedozeme, ktoré dominujú v centrálnej 
a južnej časti regiónu. Vyvinuli sa na sprašiach a sprašových hlinách, ktoré 
pokrývajú Žitavskú a Hronskú pahorkatinu. V oblastiach pohorí, pod dubovými, 
dubovo – hrabovými a bukovými lesmi sa vyvinuli kambizeme. Takmer 43,4 % 
z celkovej plochy regiónu zaberajú lesné spoločenstvá, najmä teplomilné dubiny, 
dubovo-hrabové lesy a bučiny. Lúčno-pasienkové podhorské spoločenstvá sa 
vytvorili vyklčovaním lesa najmä v bukovom stupni, typické sú hlavne pre 
„štálovú“ oblasť v okolí obce Jedľové Kostoľany. Odlesnená južná časť regiónu je 
premenenou kultúrnou stepou, kde sa na väčšej ploche poľnohospodárskej pôdy 
pestujú obilniny a krmoviny a dôležitý význam majú v tejto oblasti i vinohrady. 
Živočíšstvo je druhovo rozmanité, pretože podobne ako pri rastlinstve sa tu 
striedajú živočíchy typické pre nížiny a pohoria. Najvýznamnejšie živočíchy tohto 
regiónu žijú v lesnom biotope. Tento región je známy chovom poľovnej zveri, 
chovom koní a chovom zubra hrivnatého. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa 
na Hornom Požitaví nachádza jedno veľkoplošné a desať maloplošných 
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chránených území (napr. CHKO Ponitrie, CHA Arborétum Mlyňany, CHA 
Topoľčianska zubria zvernica, ...). 

K ďalším faktorom, ktoré ovplyvňujú rozvoj regiónu je obyvateľstvo. Na tomto 
území žilo k 31.12.2004 22 184 žien (51,4 % z celkového počtu obyvateľov), 
z toho 7031 žien žilo na území mesta Zlaté Moravce. V 5 obciach Horného 
Požitavia (Čierne Kľačany, Hosťovce, Malé Vozokany, Neverice a Nevidzany) 
prevládali v štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia muži. V súvislosti so štruktúrou 
obyvateľstva podľa národnosti a vierovyznania by nemali nastať v oblasti 
pozitívneho rozvoja tohto územia v budúcnosti problémy, keďže región je takmer 
homogénny (97 % obyvateľstva je slovenskej národnosti a 90 % sa hlási ku 
rímsko-katolíckej cirkvi). Jedine v obci Ladice, tvorí maďarská národnosť viac ako 
40 % z celkového počtu obyvateľov. 60,26 % z celkového počtu obyvateľov 
vidieckych obcí Horného Požitavia tvorí ekonomicky aktívne obyvateľstvo. 
Z hľadiska zastúpenia ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) podľa odvetví, 
pracovalo takmer 22 % EAO v priemysle, 7,6 % v poľnohospodárstve a 7,5 % 
v stavebníctve, teda v odvetviach, ktoré majú na Hornom Požitaví tradíciu. Druhú 
najpočetnejšiu skupinu tvoria ľudia v poproduktívnom veku (23,34 %) a 16,4 % 
tvoria mladí ľudia v predproduktívnom veku. Pre tento región je typický celkový 
úbytok obyvateľstva, 15 obcí vykazovalo v hodnotenom období celkový prírastok 
obyvateľstva. Len 3 obce (Čierne Kľačany, Jedľové Kostoľany a Obyce) 
zaznamenali prirodzený prírastok. Obce Vieska nad Žitavou a Volkovce 
zaznamenali najvyšší prirodzený úbytok (-13). V rámci hodnotenia migrácie bola 
na tom najhoršie obec Choča, ktorá zaznamenala úbytok 14 obyvateľov a naopak 
najlepšie v regióne boli na tom Sľažany (+46 obyvateľov) a Žitavany (+31 
obyvateľov), do ktorých sa obyvatelia prisťahovali. 

Až 13 vidieckych sídel má viac ako 1 000 obyvateľov, pričom najväčším 
vidieckym sídlom Horného Požitavia sú Topoľčianky (2 877 obyv.). Naopak 
Zlatno, je s počtom obyvateľov 254 najmenšou obcou. Z celkového počtu obcí 
regiónu - 33, má až 6 obcí menej ako 500 obyvateľov. Sídla s obytnou funkciou 
dominujú v tomto regióne. Obce Tesárske Mlyňany a Žikava patria v regióne ku 
najstarším, pretože prvá písomná zmienka o osídlení na ich území pochádza z roku 
1075. 

Horné Požitavie je i vďaka vhodnému prírodnému potenciálu charakteristické 
intenzívnou poľnohospodárskou výrobou. Aj keď nie počtom zamestnaných 
v tomto odvetví, ale skôr podielom poľnohospodárskej pôdy z celkovej rozlohy 
regiónu (50,4 %). Až 19 214 ha (36,9 %) tvorí orná pôda, na ktorej sa pestujú 
najmä obilniny (pšenica, jačmeň). Horné Požitavie je známe svojou 
vinohradníckou tradíciou, ako súčasť Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Živočíšna 
výroba vychádza z rozvinutej rastlinnej výroby. Orientuje sa hlavne na stajňový 
chov hovädzieho dobytka, chov ošípaných a hydiny. Obec Topoľčianky je známa 
chovom koní a obec Beladice chovom pštrosov. Výrobné subjekty zamerané na 
poľnohospodársku výrobu sú sústredené najmä v obciach Nemčiňany, Hosťovce. 
Aj lesníctvo má najmä v severnej časti regiónu svoje tradície, keďže lesy zaberajú 
až 43,4 % z celkovej plochy územia. 
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I keď niektoré priemyselné odvetvia, napr. priemysel stavebných látok a 
potravinársky priemysel, majú v regióne svoju tradíciu (ich základy možno nájsť v 
rozvinutej remeselníckej výrobe), región patrí k mladým priemyselným územiam s 
koncentráciou výroby do jedného mestského centra – Zlatých Moraviec. Po roku 
1989 dôsledkom politicko-hospodárskych zmien dochádza k transformácii 
hospodárstva. Privatizáciou ako aj ďalšími transformačnými zmenami vznikali 
nové výrobné subjekty, napr. Barmiga, s.r.o (predtým Rossa, s.r.o) – orientovaná na 
výrobu obuvi, v strojárenskom priemysle vznikol v roku 1996 popri podniku 
Calex, a.s. závod Samsung – Calex, s.r.o. Neskôr sa síce vytvorila akciová 
spoločnosť Nový Calex, ale podnik spolu aj s Calexom, a.s. stratil monopolné 
postavenie vo výrobe a predaji chladničiek. Po zániku firiem Calex, Nový Calex, 
Rossa, Barmiga a ZDA, ktoré v minulosti zamestnávali 6 600 zamestnancov sa 
ekonomický potenciál celého regiónu výrazne zredukoval a mimoriadne sa oslabila 
kúpna sila obyvateľstva. Nevyužité priestory závodu Calex, a.s. Zlaté Moravce 
využíva pobočný závod Volkswagen, s.r.o. - Elektrické systémy v Nitre, ktorý si 
zakladá na strojárskej zručnosti územia a tak napomáha obnove strojárskej tradície 
v regióne. Vyrábajú sa tu káblové zväzky do áut značky Volkswagen. V roku 2002 
sa otvoril dánsky podnik Danfoss Compressors, s.r.o., ktorý vyrába komponenty 
pre kompresory a prevodové motory. Práve aj vďaka týmto dvom podnikom sa 
o niečo znížila celková nezamestnanosť v regióne z približne 28 % na 16,5 % (ku 
31. 1. 2005). Vo vidieckych obciach regiónu Horné Požitavie patria k najväčším 
zamestnávateľom stavebná firma ViOn, a.s., Kameňolomy a štrkopiesky, a.s. Zlaté 
Moravce s prevádzkami v lokalitách Obyce, Čierne Kľačany a Hostie, kde sa ťaží 
andezitový stavebný kameň. Z podnikov nadväzujúcich na tradície potravinárskeho 
priemyslu je najväčším GLOBAL PROGRES, a. s. – šampiňonáreň 
v Topoľčiankach, ktorá patrí medzi najväčšie šampiňonárne v strednej Európe. 

V regióne existuje viacero malých a stredných firiem, ktoré sú rôzne zamerané 
a práve takáto forma podnikania sa javí do budúcnosti ako perspektívna. Aj keď je 
týchto firiem v súčasnosti viacero, aj napriek tomu nedokážu „zamestnať“ 
uvoľnený potenciál pracovných síl. 

Identifikácia problémov v území 
Identifikovať jednotlivé problémy vidieckych obcí na Hornom Požitaví nám 

umožní aj stručná charakteristika vybavenosti týchto obcí. Najlepšia situácia je 
v oblasti plynofikácie obcí, keďže každá obec má zavedený plyn. Problémy v tejto 
oblasti sa môžu však objaviť už v blízkej budúcnosti, keďže ceny plynu majú 
neustále stúpajúcu tendenciu. Pomerne dobrá situácia je v regióne aj v rámci 
napojenia na verejný vodovod. 78 % obcí je napojených na vodovod. 7 obcí 
(Hosťovce, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Neverice, Tekovské Nemce, Velčice 
a Žikava) verejný vodovod ešte vôbec nemá, alebo práce na ňom ešte nie sú 
ukončené. 

Z hľadiska hodnotenia dopravnej infraštruktúry je najlepšia situácia v rámci 
cestnej dopravy, ktorá je tvorená cestami I. (rýchlostná komunikácia E 571), II. a 

91



III. triedy. Na cesty I. triedy pripadá 28 km (14 % z celkovej dĺžky komunikácií 
regiónu). Nepriaznivá je situácia najmä v kvalite ciest III. triedy a to hlavne v 
"koncových" - okrajových obciach regiónu. V týchto obciach majú obyvatelia 
problémy s dopravnou obslužnosťou - s množstvom autobusových spojení ako aj s 
ich početnosťou za deň. I keď regiónom neprechádzajú hlavné železničné ťahy, 
regionálna úroveň železničnej dopravy je nezastupiteľná. Zo železničného uzla 
Zlaté Moravce vychádzajú síce tri trate, ale v súčasnosti je pre osobnú železničnú 
dopravu funkčná len trať č. 151, ktorá umožňuje prepojenie v smere Zlaté Moravce 
- Úľany nad Žitavou - Nové Zámky. Na tejto trati sa môžu prepravovať obyvatelia 
Tesárskych Mlynian, Slepčian a Novej Vsi nad Žitavou 5x denne. Nelichotivá 
situácia na Hornom Požitaví je v rámci vybavenia obce kanalizáciou a čističkou 
odpadových vôd. Len 25 % obcí (Beladice, Choča, Machulince, Mankovce, 
Skýcov, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Volkovce) je napojených na kanalizáciu 
a čističku odpadových vôd. Treba však podotknúť, že v tejto oblasti sa situácia 
zlepší v najbližšom období, keďže viaceré obce získali dotácie na dobudovanie 
tohto typu infraštruktúry. V zmysle „Smernice Rady č. 91/271/EHS o čistení 
komunálnych a odpadových vôd“ budú však musieť všetky obce v regióne 
vybudovať tento typ infraštruktúry najneskôr do roku 2015 
(http://www.enviro.gov.sk/servlets/files/8287). V rámci vidieckych obcí má 
v regióne iba obec Mankovce vybudovanú skládku komunálneho odpadu, čo však 
nie je až takým problémom pre ostatné obce, pretože aj mesto Zlaté Moravce má 
vybudovanú skládku. 

V rámci komplexnej analýzy informačnej infraštruktúry regiónu Horného 
Požitavia môžeme konštatovať, že situácia v tejto oblasti je v celom regióne 
pomerne priaznivá: napr. 20 obcí je vybavených poštou, vo všetkých obciach je 
takmer 100 % pokrytie územia televíznym signálom, signálom mobilných 
operátorov ako aj možnosť pripojenia „pevnej linky“. Situácia sa postupne zlepšuje 
aj v rámci pokrytia internetom.   

Z hľadiska hodnotenia kvality života obyvateľov vo vidieckych obciach je 
dôležitá aj úroveň sociálnej infraštruktúry v jednotlivých obciach. Nepriaznivá 
situácia sa javí v oblasti zdravotníctva a zdravotníckych zariadení, len v 5 obciach 
Horného Požitavia pôsobí lekár a lekáreň majú dokonca len 3 obce (Slepčany, 
Tesárske Mlyňany, Topoľčianky).  

Najzávažnejším problémom, ktorý je vo všeobecnosti považovaný za pôvodcu 
chudoby, vysťahovalectva a úpadku slovenského vidieka, je nedostatok 
pracovných príležitostí, resp. vysoká nezamestnanosť. Región sa vyznačuje 
vysokou mierou nezamestnanosti. V decembri roku 2005 bolo v celom regióne 2 
683 registrovaných nezamestnaných (z toho 1 907 z vidieckych obcí). Z celkového 
počtu nezamestnaných vo vidieckych obciach regiónu tvorili 51 % ženy a väčšinu 
tvorili dlhodobo nezamestnaní. V predchádzajúcom roku 2004 bola 
nezamestnanosť ešte vyššia (celkovo v regióne 3 812 nezamestnaných, z ktorých 2 
614 pochádzalo z vidieckych obcí regiónu). Nedostatok pracovných príležitostí je i 
v prípade Horného Požitavia spôsobený najmä slabou podporou malého 
a stredného podnikania (vysoké odvodové zaťaženie, zložitá a stále sa meniaca 
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legislatíva, administratívna náročnosť, neadekvátne hygienické normy, chýbajúce 
mikropôžičkové programy,…), nevysporiadanými vlastníckymi vzťahmi, 
zastaralou, resp. nevybudovanou technickou infraštruktúrou, nedostatkom 
informácií a nových technológií, neochotou spolupracovať, ... (Dubcová, 
Kramáreková, Rýchla, 2002). 

Za problém, ktorý významne znižuje kvalitu života vo vidieckych obciach 
Horného Požitavia, je považovaný stále sa zhoršujúci prístup ku kvalitným 
verejným službám (školstvo, celoživotné vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne 
služby, verejná doprava, informácie, …). 

Návrh riešenia problémov 
Ako už bolo spomenuté v úvode, práve rok 2006 je dôležitý z hľadiska rozvoja 

vidieka, pretože v tomto roku sa formujú programovacie dokumenty dôležité pre 
ďalší rozvoj vidieka. Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na roky 2007 -
2013 (schválený vládou SR dňa 24. mája 2006) je východiskovým dokumentom 
pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). Dokument má byť súčasťou Programu rozvoja 
vidieka na roky 2007 – 2013, ktorý má byť predložený Európskej komisii na 
schválenie koncom septembra 2006. Program implementuje stratégiu rozvoja 
vidieka SR prostredníctvom opatrení, v ktorých sa zohľadnia národné i regionálne 
potreby Slovenska. Politika rozvoja vidieka definuje svoje priority a ciele v rámci 
štyroch osí v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva pre rozvoj 
vidieka, Lisabonskou a Göteborskou stratégiou. Cieľom osí je zlepšiť 
konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesného sektora prostredníctvom 
zvyšovania efektívnosti a kvality výroby so zachovaním princípov trvalo 
udržateľného rozvoja a princípov ekologizácie hospodárenia na vidieku 
(www.mvlstefanek.sk/poradenstvo/u-info/nsp_vidieka07_13.pdf). Spolu s 
modernizáciou, inováciou a podporou vzdelanosti bude dôraz kladený aj na 
zlepšenie životného prostredia v zmysle zachovania biodiverzity na vidieku, 
kvality vôd, zmiernenie klimatických zmien a tiež na aktivity, ktoré prispejú k 
znižovaniu regionálnych rozdielov vidieka na Slovensku, teda aj Horného 
Požitavia. 

Keďže jedným z najzávažnejších problémov aj vidieckych regiónov je 
absolútny nedostatok finančných prostriedkov, preto je potrebné sa venovať najmä 
tomuto problému. Jednou z možností ako môžu, či už celé regióny, jednotlivé obce 
alebo jednotlivé subjekty, získať financie na realizáciu rozvojových projektov je 
čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Doterajšie skúsenosti vidieckych 
regiónov s fondmi EÚ sú rôzne. Pozitívum je v tom, že priniesli príležitosť 
financovať rozvojové projekty, čím aktivizovali občanov, samosprávy, 
podnikateľské aj neziskové subjekty a tiež priniesli zvýšenie ich zručností pri 
príprave a manažovaní projektov. Vytvorili dobrý tlak na vysporiadanie 
vlastníckych vzťahov. Za najväčšie negatíva v rámci skúseností vidieckych 
regiónov s fondmi EÚ sa považuje nedodržiavanie pravidiel zo strany 
implementačných agentúr, finančná a administratívna náročnosť prípravy 
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a realizácie projektov (chýba predfinancovanie), netransparentnosť pri rozdeľovaní 
financií a podozrenia z korupcie, rozhodovanie na centrálnej úrovni a neodhadnutie 
finančných alokácií na niektoré opatrenia (renovácia obcí). 

Vidiecke obce, mikroregionálne združenia mali, a v niektorých prípadoch ešte 
stále majú, možnosť čerpať finančné prostriedky napr. z: Programu obnovy dediny, 
programu SAPARD, programu PHARE, fondu ISPA, ... 

Program obnovy dediny - systémový finančný nástroj zameraný na podporu 
rozvoja vidieka štátom, sa realizuje od polovice 90. rokov a od roku 1998 sa stal 
vládnym programom. Napr. v roku 2006 bola 4 obciam a 1 mikroregionálnemu 
združeniu z Horného Požitavia (z celkového počtu 176 pridelených dotácií v rámci 
SR) pridelená dotácia z Environmentálneho fondu na Program obnovy dediny 
celkovo vo výške 430 000,-SK (napr. obec Nevidzany prostredníctvom tohto 
programu získala 110 000,-SK na úpravu verejnej zelene v obci; Záujmové 
združenie obcí pre CR - Mikroregión Požitavie-Širočina získalo na značenie 
turistických chodníkov a náučných ciest v mikroregióne dotáciu 95 000,-SK) 
(Kasanická, 2006). 

Špeciálna pomoc pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka je zasa hlavným 
cieľom programu SAPARD. Medzi priority programu patrí zvýšenie efektívnosti a 
kvality poľnohospodárskej produkcie, diverzifikácia ekonomických činností 
v poľnohospodárstve a na vidieku, zachovanie vidieckeho dedičstva a charakteru 
krajiny, zlepšenie vodného a lesného hospodárstva. Finančné prostriedky z tohto 
programu získala z Horného Požitavia napr. obec Volkovce na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií (4 577 412,-SK) a Poľnohospodárske družstvo Inovec so 
sídlo tiež vo Volkovciach (755 000,-SK) na nákup nakladačov a nosičov 
kontajnerov). V rokoch 2000-2006 mohli obce do 5 000 obyv. požiadať o dotáciu 
zo SAPARDU na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce. Takouto 
formou získali financie obce Tesárske Mlyňany a Topoľčianky na spracovanie 
územných plánov obcí. 

Ďalšou možnosťou čerpať financie z EÚ je fond ISPA, ktorý je určený na 
podporu veľkých infraštrukturálnych projektov v rámci dopravy a životného 
prostredia. Finančné prostriedky sú viazané na oblasť životného prostredia a 
dopravy v pomere 50:50. Prvým problémom žiadateľa je pre naše pomery pomerne 
vysoká čiastka minimálnej sumy na projekty a preto vidíme malé možnosti 
jednotlivých obcí Horného Požitavia čerpať prostriedky práve z tohto fondu. 

Program PHARE bol síce pôvodne určený na pomoc pri rekonštrukcii 
ekonomík Poľska a Maďarska, ale po roku 1990 boli k tomuto programu pripojené 
aj ďalšie východoeurópske krajiny. Medzi hlavné priority tohto programu patrí 
budovanie inštitúcií a investície. Budovanie inštitúcií má pomôcť pri vytváraní 
štruktúr a stratégií, pri rozvoji ľudských zdrojov a pri vytváraní predpokladov na 
posilnenie ekonomickej, riadiacej a sociálnej kapacity inštitúcií. Túto prioritu rieši 
PHARE aj pre dva sektorové programy – ISPA a SAPARD. Investície smerujú 
v rámci definovaných regiónov do troch oblastí: podpora produktívnych investícií, 
rozvoj ľudských zdrojov a riešenie základnej infraštruktúry. Z tohto programu sa 
doteraz financovali projekty zamerané na monitoring kvality vody, potravín, 

94



odpadového hospodárstva, na jadrovú bezpečnosť, speleoterapiu a ochranu krasu a 
na environmentálne vzdelávanie. Prostredníctvom tohto programu získali finančné 
prostriedky na výstavbu kanalizácie aj niektoré obce Horného Požitavia: Tesárske 
Mlyňany, Volkovce, Nemčiňany, Beladice. 

Síce spomínané predvstupové fondy pomaly na Slovensku končia, avšak 
poslúžili a v niektorých prípadoch ešte stále slúžia ako príprava či už samospráv 
alebo inštitúcií pôsobiacich v regiónoch na využívanie ďalších - objemom väčších 
- fondov Európskej únie. Napríklad PHARE a SAPARD mali byť prípravou na 
štrukturálne fondy a ISPA prípravou na fond kohézny. 

Horné Požitavie, ktoré sa v súčasnosti zaraďuje ku regiónom s vysokou až 
najvyššou úrovňou chudoby na Slovensku (www.sociologia.sav.sk/ 
dokument/Regionalny-rozvoj-3.pdf), môže zlepšiť nepriaznivú situáciu v regióne a 
to aj prostredníctvom nasledujúcich návrhov: 
 podpora aktivít prinášajúcich pridanú hodnotu v regióne (finalizácia výroby) 
 podpora rozvoja malého a stredného podnikania na vidieku nástrojmi 

adekvátnymi podmienkam vidieka (mikropôžičkové a poradenské programy, 
inovácia technológií) a zachovávajúcimi hodnoty vidieka 
(ekopoľnohospodárstvo, alternatívne zdroje energií), 

 podpora spolupráce a výmeny informácií a skúseností na všetkých úrovniach 
(internetizácia, zosúladenie rozvojových dokumentov), 

 obnova a budovanie infraštruktúry v obciach (komunikácie, vodovody, 
čistiarne odpadových vôd, separácia odpadov), 

 podpora rozvoja ľudských zdrojov a sociálneho podnikania (celoživotné 
vzdelávanie – najmä manažérske zručnosti a jazyková vybavenosť, občianske 
aktivity, sociálne a zdravotné služby) ... 

Záver 
Práve vo vidieckych regiónoch, kde poľnohospodárska výroba zastávala 

dominantné postavenie a zohrávala významnú úlohu v zamestnanosti miestneho 
obyvateľstva, sa negatívne dopady moderného vývoja prejavili najvýraznejšie. V 
období transformácie vzniká v mnohých vidieckych obciach zlá sociálna a 
ekonomická situácia aj v dôsledku ekonomického útlmu podnikov a prudkého 
znižovania zamestnanosti nielen v poľnohospodárstve, ale aj v iných odvetviach. 

Keďže ekonomická úroveň regiónu Horného Požitavia je momentálne nižšia 
ako je celoslovenský priemer a región patrí skôr ku zaostávajúcim regiónom 
Slovenska, zápasia obce regiónu s viacerými problémami. Medzi hlavné priority 
väčšiny obcí patria: dobudovanie čističky odpadových vôd a kanalizácie, 
regenerácia parkov, obnova a výstavba nových parkov, zriadenie skládky 
stavebného odpadu, vyčistenie koryta potokov, zabrániť nelegálnym skládkam 
tuhého komunálneho odpadu, schválenie územnoplánovacej dokumentácie, 
rozšírenie separácie tuhého komunálneho odpadu, podpora rozvoja výroby 
obnoviteľných zdrojov energií, obnova bytového fondu, podpora malého a 
stredného podnikania, ... 
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Vidiecke obce Horného Požitavia môžu riešiť niektoré "svoje" problémy 
jednotlivo, ale niektoré problémy budú musieť riešiť komplexnejšie, v záujme 
celkového rozvoja regiónu. 
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METODOLOGICKÝ POSTUP VIDEOSTUDIE ZEMĚPISU 

Dana Hübelová, Tomáš Janík 

This videostudy is realized in period when the fundamental change of 
curriculum in a conjunction with an implementation of frame educational 
programs into school practices happens in the Czech Republic. In our contribution 
we suggest which research targets and questions aresolved in the video project. We 
specify in detail which research steps and methods are used, we show apossible 
usage of the results for a development of the didactics of the geography and 
pedagogic practice. 

Úvod 
Nutnost změn ve vzdělání, a to jak ve formě, tak i obsahu, je dána mimo jiné 

měnící se strukturou společnosti, ve které probíhá exploze informací a utváří se 
multikulturní společnost. V souvislosti s tím dochází i k proměnám kurikula, čímž 
nabývá na významu procesuální a obsahová dimenze školní výuky, která se 
v poslední době stává prominentním předmětem pedagogického výzkumu. 

J. Průcha (2005) poukazuje na skutečnost, že hlavními uživateli 
pedagogického výzkumu jsou sami výzkumníci. Díky tomuto faktu pak nejsou 
témata obvykle volena z hlediska potřeb učitelů. Forma zpracování neumožňuje 
porozumět běžnému uživateli, výzkumníci se soustřeďují na subjekty vzdělávání a 
ne na proces učení, vyučování, výuky a vzdělávací programy. Výzkum založený na 
analýze videozáznamu (videostudie) je v současné době intenzívně se rozvíjející 
oblastí pedagogického zkoumání, ve kterém má nezastupitelnou roli a místo (srov. 
Janík, Miková 2006). 

Videostudie se však ubírají cestou, která se orientuje především na samotný 
vyučovací proces a na podmínky, které ho ovlivňují. V případě CPV videostudie 
zeměpisu se jedná právě o zkoumání předpokladů pro účinné vyučování a učení na 
základě průběhu výuky, o snahu nalézt optimální výukové metody. V oblasti 
pedagogiky i oborové didaktiky jsou tak videostudie nesporným přínosem nejen 
pro výzkumníky, ale i pro samotné učitele. Videostudie se obracejí na konkrétní 
žáky a učitele a zajímají se o to, jak je ve školních třídách zprostředkováno 
konkrétní učivo. V tomto ohledu lze videostudii chápat jako příspěvek ke 
zkoumání realizovaného kurikula. 

Cíle CPV videostudie zeměpisu 
Cílem výzkumného projektu CPV videostudie zeměpisu, který realizuje 

Katedra geografie a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU v Brně v letech 
2005-2007 je proniknout k didaktickým a metodickým aspektům výuky zeměpisu 
v české základní škole a přispět tak k hledání odpovědi na otázky, jakým způsobem 
a za jakých podmínek je ztvárňován obsah vzdělávání ve výuce tohoto předmětu na 
2. stupni ZŠ. Navazujícím cílem je optimalizovat výuku zeměpisu a hledat metody 
přinášející aktivizaci žáků. 
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CPV videostudie zeměpisu je konkretizována pomocí dílčích cílů: 
o zjistit skutečnou délku vyučovacích hodin 
o zjistit a srovnat časové proporce výuky zeměpisu z hlediska organizačních 

forem výuky a fází výuky 
o ověřit poměr příležitostí k verbálnímu projevu ve výuce zeměpisu (učitel 

versus všichni žáci dohromady) 
o porovnat výsledky žáků dosažené v didaktickém testu 
o vyhodnotit specifické aktivity výuky zeměpisu (např. práce s mapou, 

atlasem, grafy) 
o sledovat ve výuce četnost zastoupení učebních úloh podle operační 

struktury 

Metodologie výzkumu 
Pro účely jednotlivých analýz byla použita celá řada různých výzkumných 

postupů a metod: 

Popis zkoumaného souboru 
Vzhledem k povaze výzkumného šetření (nahrávání učitelů na video) bylo 

nutné zvolit dostupný výběr. V konečné fázi projevilo zájem spolupracovat na 
projektu videostudie celkem 11 učitelů, z nichž tři sledované téma nevyučují ve 
školním roce 2005/06, ale je možné s nimi počítat ve školním roce 2006/07. Dva 
učitelé po získání informací o výzkumu účast v něm odmítli, neboť nechtěli být 
natáčeni na videozáznam. 

V průběhu školního roku 2005/06 bylo pořízeno standardizovaným 
postupem 51 vyučovacích hodin zeměpisu k tématu přírodní podmínky ČR (8. a 9. 
ročník) na druhém stupni základní školy v Brně a blízkém okolí. Ve výzkumném 
souboru bylo zastoupeno různorodé spektrum škol – fakultní škola PdF MU, škola 
zaměřená na přírodovědné předměty, škola s rozšířenou výukou cizích jazyků; 
soubor obsahoval jak školy městské, tak venkovské. Zkoumaný soubor zahrnuje 
celkem 6 škol, 7 tříd, 7 učitelů (z toho 6 žen a 1 muže) a 148 žáků. Odlišnosti 
v počtech škol, tříd a učitelů jsou způsobeny tím, že v jedné ze škol byli nahráváni 
dva učitelé. 

Všichni sledovaní učitelé byli kvalifikovaní pro výuku zeměpisu na 2. 
stupni ZŠ nebo nižším ročníku gymnázia, přičemž převažovala kombinace 
zeměpisu s tělesnou výchovou. Délka jejich praxe se pohybovala v rozmezí od 2 
do 17 let. Výuka probíhala jak ve specializovaných učebnách, tak v běžných 
třídách. Sledované téma bylo probíráno především v osmém ročníku, ale také 
v ročníku devátém, což je způsobeno možností volby rozložení učiva v časovém a 
tématickém plánu. 

Fáze sběru dat 
Poté, co byli osloveni ředitelé brněnských základních škol a škol v blízkém 

okolí, následovaly schůzky s jednotlivými učiteli, kteří projevili o účast v projektu 
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zájem. Kontextuální informace, které představují popisnou statistiku, byly získány 
formou dotazníku určeného jednotlivým učitelům (pohlaví, aprobace, délka 
pedagogické praxe, ročník, počet žáků ve třídě /z toho chlapců a dívek/, používané 
učebnice atd.). 

Výuka zeměpisu se nahrávala standardizovaným postupem s využitím 
zkušeností, které jsou popsány v publikacích k videostudii TIMSS (Jacobs et al. 
2003, Petko et al. 2003), k videsotudii IPN (Seidel et al. 2003) a k videostudii CPV 
(Janík, Miková 2006). Zaškolení kameramani výuku natáčeli podle předem 
stanovených pravidel, aby se získaná data mohla zpracovat, vyhodnotit, 
interpretovat a srovnávat. K natáčení se využívalo dvou videokamer. První kamera 
(žákovská) byla umístěna na stativu vedle tabule tak, aby zabírala celkové dění ve 
třídě. Druhá kamera (učitelská) byla v rukou zaškoleného kameramana a zabírala 
učitele a zónu jeho bezprostřední interakce se žáky. 

Problematickou otázkou je nedostatečná reprezentativnost vyučovacích hodin 
zaznamenaných na video. Výuka může být zkreslena celou řadou faktorů, k nimž 
můžeme řadit snahu učitele o „předvedení lepší hodiny“, nervozitu, pasivitu či 
naopak „předvádění se“ žáků v přítomnosti kamer. Z tohoto důvodu jsme se 
pokusili problém reprezentativnosti zaznamenaných hodin monitorovat pomocí 
dotazníků, které učitelé vyplňovali po skončení každé natočené hodiny. Učitelé se 
v něm vyjadřovali formou sebehodnocení ke čtyřem otázkám: 

o do jaké míry byly nahrávané hodiny pro učitele typické 
o do jaké míry se lišilo chování žáků díky přítomnosti kamer 
o jaká byla míra nervozity učitele (sebehodnocení) 
o učitelův celkový dojem z hodiny (sebehodnocení) 
Ke každé videohodině byla zajištěna dokumentace formou předtištěného 

dotazníku, do kterého se doplňovaly základní informace o výuce (téma vyučovací 
hodiny, aktuální počet žáků /z toho chlapců a dívek/, používané mapy, učební 
pomůcky, domácí úkoly apod.). 

Zpracování videozáznamu výuky 
Prvním krokem po natočení hodiny je její digitalizace. Digitalizace 

představuje fázi výzkumu, která umožňuje následně samotnou analýzu 
výzkumných dat. Každá vyučovací hodina byla převedena z videokazety mini DV 
do počítače pomocí programu Pinnacle Studio 9 tak, aby ji bylo možné uložit ve 
formátu MPEG-l na DVD. Digitalizace je nesmírně časově náročná, neboť musí 
probíhat v reálném čase. 

Transkripce videozáznamu probíhala v programu pro zpracování 
videozáznamu Videograph (Rimmele 2002) v desetisekundových intervalech podle 
standardizovaného postupu (Seidel 2003, Janík, Miková 2006). Videograph je 
software, který umožňuje přehrávání videozáznamu, jeho transkripci, kódování a 
importování dat do jiných programů (např. SPSS). Transkripcí se v kontextu této 
práce rozumí přepisování zvukové části videozáznamu pomocí určitého 
transkripčního systému. Zaměřujeme se přitom především na verbální komunikaci. 
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Neverbální komunikace je transkribována jen okrajově. Hlavním cílem transkripce 
je tedy převést verbální komunikaci do psané podoby. Konkrétní přepis vyučovací 
hodiny označujeme jako transkript. 

Při tvorbě transkriptů se přepisovatelé řídili standardizovaným postupem, 
aby všechny vyučovací hodiny byly jednotné a vzájemně srovnatelné. V současné 
době je ve většině videostudií uplatňován jednotný postup (včetně systému 
dohodnutých znaků a pravidel), který byl navržen v rámci videostudií TIMSS. 
Stejný postup byl uplatněn i v CPV videostudii fyziky. Transkript lze z 
Videographu exportovat do textového editoru v programu Word (tab. 1). 

Transkript slouží jako dobrá pomůcka, která umožňuje rychlou orientaci 
v jednotlivých hodinách. Vyhledání určitých částí je díky transkriptu snadnější, než 
pokud by byl přehráván videozáznam celé hodiny. Transkript je také podkladem 
pro analýzu příležitostí k verbálnímu projevu. Příležitosti k mluvení zjišťuje počet 
slov, která řekl ve výuce učitel, a počet slov, která řekli všichni žáci dohromady. 

Kódování je chápáno jako registrace jevů pozorovaných na videozáznamu 
do zadaného systému kategorií (srov. Gavora 1998). V CPV videostudii zeměpisu 
byl uplatněn kategoriální systém vytvořený na IPN v německém Kielu (Seidel et 
al. 2003), který byl adaptován pro účely CPV videostudie fyziky (Janík, Miková 
2006). Kategoriální systém vychází z obecně didaktického modelu výuky a je 
rozčleněn z hlediska trvání výuky, jejich fází a organizačních forem (tab. 2). 
Kategorie jsou dále strukturovány do subkategorií, které jsou disjunktní, tzn. jev 
může být zařazen vždy jen do jedné ze subkategorií. V rámci kódování je třeba 
dosáhnout přijatelné míry inter-rater-reliability, tj. shody mezi jednotlivými 
kódovateli (Cohens Kappa > 70, přímá shoda > 85 %). 

V současné době je v projektu CPV videostudie zeměpisu dokončena fáze 
sběru dat, digitalizace videohodin a jejich následná transkripce. Data z videostudie 
zeměpisu jsou postupně vyhodnocována a jejich předpokládaná publikace je 
plánována na konec roku 2006. 

Závěr 
Videostudie zeměpisu by mohla napomoci vytvořit kurikulum v rámci 

moderního vzdělávání a umožnit výběr vhodného učiva a optimálních výukových 
metod. Svým zaměřením spadá projekt do oblasti oborově didaktického výzkumu -
zeměpisu, který je schopen lépe sledované cíle konkretizovat. Přínos v rovině 
metodologické spočívá ve vytvoření takové taxonomie zkoumaných jevů a 
problémů, která by respektovala integrující postavení zeměpisu v rámci 
mezipředmětových vztahů, což vyplývá z geografie jako vědy, která zasahuje do 
věd přírodních, společenských, technických i aplikovaných. Zajímavá je možnost 
využití videozáznamů pro výuku didaktiky zeměpisu na Katedře geografie PdF 
MU a ověření návrhu optimálních forem a metod vyučování a učení na školách 
v rámci pedagogické praxe studentů geografie. Videozáznam využívají sledovaní 
učitelé pro vlastní sebereflexi. 

Musíme podotknout, že přes vstřícné jednání s řediteli škol jsme se nesetkali 
u učitelů zeměpisu s velkým zájmem o zapojení do projektu. Hlavním argumentem 
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odmítnutí aktivní účasti byla nejen obava z natáčení vyučovacích hodin (přestože 
je výzkum anonymní) a velké pochyby učitelů o své didaktické připravenosti, ale 
také jejich značná pracovní vytíženost vzhledem k vytváření školních vzdělávacích 
programů. Pokud však bude váznout spolupráce mezi učiteli a oborovými 
didaktiky na VŠ, bude řešení otázek teoretických i praktických v nedohlednu. 
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Tab. č. 1: Ukázka transkriptu videostudie zeměpisu

00:02:40 - 00:02:50 
U: (zapisuje do TK) 
U: Minulou hodinu jsme na konci už nemohli, nezbyl nám čas, 

00:02:50 - 00:03:00 
U: říct si něco k tomu videu. Takže, Jindřichu, co jsme se vlastně dozvěděli na 
tom videu, co jsme měli minulou hodinu? No, o čem bylo? 
Z: To bylo 

00:03:00 - 00:03:10 
Z: o tom, o České republice. 
U: O České republice, no, a konkrétně? 
Z: O těch vodách, o tom, o tom, kde pramení řeky. 

00:03:10 - 00:03:20 
U: A o kterém prameni řeky? 
Z: To bylo o tom, o Labe. 
U: Labe. Aleši. Kde nám pramení 

00:03:20 - 00:03:30 
U: tedy Labe, Aleši? 
Z: Pramení v Krkonoších. 
U: Nahlas. 

00:03:30 - 00:03:40 
Z: V Krkonoších. 
U: A konkrétně na, Martine? 
Z: U Labské boudy. Nad boudou. 
U: A to se nazývá? 

00:03:40 - 00:03:50 
Z: Labská louka. 
U: Labská louka, ano, konečně. Tak, co jste si zapamatovali z videa? Alespoň 
to, jak byl pramen posvěcen biskupem 

00:03:50 - 00:04:00 
U: olomouckým? A jak dopadla ta výprava? 
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Tab. č. 2: Struktura kategoriálního systému pro kódování výuky

Kategorie Subkategorie 
Trvání výuky Přerušení výuky (hlášení rozhlasu, zaklepání…) 

Před výukou (od zazvonění po zahájení výuky učitelem) 
Výuka 
Po výuce (ukončuje učitel, zvonění není směrodatné) 

Fáze výuky Opakování učiva (již probírané učivo v minulých hodinách) 
Úvod výuky (vstup do nové vyučovací hodiny) 
Zpracování nového učiva (zprostředkování vědomostí, vytváření 
pojmů) 
Procvičování/upevňování učiva 
Aplikování/prohlubování učiva (uplatnění v nových úlohách) 
Shrnutí učiva (z pohledu toho, co se učilo – obsahová organizace) 
Rekapitulace (z pohledu toho, jak se učilo – proces, zpětná vazba) 
Zkoušení/prověrka/kontrola domácích úkolů 

Organizační formy výuky Výklad/přednáška/instrukce učitele (učitel mluví po delší časový 
interval, zprostředkovává učivo) 
Diktát (učitel diktuje, i za použití tabule, žáci si zapisují/opisují) 
Rozhovor se třídou (hlavní interakce je veřejná) 
Samostatná práce 
Práce ve dvojicích 
Práce ve skupinách 
Více forem práce současně (např. samostatná práce + skupinový 
rozhovor) 
Přechod (organizační aktivity – příprava pokusu, rozdávání papírů 
apod.) 
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SPECIFIKA ČESKÉHO POPULAČNÍHO VÝVOJE 

Petr Chalupa 

Úvod 
Demografové již počátkem 80. let minulého století upozorňovali na to, že se 

naděje na dožití při narození od roku 1960 prakticky dvacet roků neměnila. 
V důsledku toho se úroveň porodnosti přibližovala prosté reprodukci. Také 
populační prognóza Federálního statistického úřadu z roku 1982 předpokládala, 
podobně jako projekce z roku 1977, v podstatě zachování stávajícího počtu 
obyvatelstva. Uváděla, že v České republice bude v roce 2000 žít 10, 332 mil. 
obyvatel. Ve skutečnosti to však bylo o téměř 60 tisíc osob méně a přirozený 
přírůstek činil -19 091 osob. Populační vývoj byl v České republice do roku 1989 
formován působením stávajícího centrálního ekonomického řízení, politickým 
systémem socialistického státu a z toho vyplývající společenským a sociálním 
klimetem.    

S rozpadem sovětského zájmového bloku, změnou stávajího ekonomického a 
poltického prostředí se také změnily vlivy působící na obyvatelstvo. Při analýze 
hodnot dokumentujících populační vývoj Evropy od zlomového roku 1989 můžeme 
konstatovat, že se naše republika některými svými ukazateli stále pohybuje mezi 
východní a západní Evropou, při existenci některých specifik o nichž se zmiňuji 
dále. 

Zvláštnosti demografického vývoje České republiky 
V naší republice žije k dnešnímu dni asi 10,2 miliony osob. Od roku 1950 se za 

54 roků zvýšil počet obyvatel České republiky o 1, 281 milinu osob, přičemž do 
současnosti zde žilo nejvíce lidí v roce 1990 (10 362 740). Zatím největší pokles 
byl zaznamenán mezi roky 2001 a 2002, kdy ubylo 23 418 osob. V Evropě 
v současnosti existuje dvanáct států, ve kterých obyvatelstva ubývá (Česká 
republika, Bělorusko, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Moldavsko, 
Rumunsko, Ruská federace, Polsko a Ukrajina) a ani jeden stát není z regionu 
západní Evropy. 

Extrémním ukazatelem zůstává hrubá míra porodnosti, kde v současné době 
zaujímáme poslední místo v Evropě a s velkou mírou pravděpodobnosti i na světě. 
Zajímavé bude, jak se v této souvislosti projeví od 1. 4. 2005 působení zákonné 
změny týkající se zvýšení dávek porodného zhruba o 100 %. 
     Pro doplnění uvádím:
           rozdíl činí Kč u:  jednoho dítěte  8 900 
                                                      dvojčat  31 860
                                                       trojčat  27 150
                                                       čtyřčat  36 200 
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Úhrnná plodnost (což je počet dětí, který by se při stejné úrovni plodnosti 
z daného roku průměrně narodil jedné ženě v reprodukčním věku 15 až 49 let) od 
roku 1990 (1,89) poklesla za deset roků na nejnižší evropskou hodnotu. Od 
rozdělení České a Slovenské Federativní republiky se do počátku tohoto století 
zhruba snížila úhrnná plodnost o 30 %. Nejnižší úhrnná plodnost byla zjištěna v 
letech 1999 až 2001, kdy dosáhla hodnoty 1, 14. Ve srovnání s opačným extrémem 
z roku 1950 jde o snížení o 1,66. (V roce 1999: 1, 13, v roce 2000: 1, 14.) 

Stále se v České republice většina dětí rodí v uzavřených manželstvích. Od 
počátku 90. let stále častěji uzavírají lidé manželství v pozdějším věku, nyní ženy 
28, muži dokonce 30 let. Věk rodiček, kterých v úhrnu ubývá, se celkově se zvýšil 
o 3, 5 roku. 

Od 90. let se zvyšuje věk rodiček a v současnosti se první dítě u nás rodí 
většinou ženám ve věku kolem 28 roků. Především jsou to karierní motivy, které 
nyní způsobují zvýšení věku osob uzavírajících manželství. Důsledkem tohoto je, 
že ve věku, kdy se současným ženám rodí první dítě, se v 70. letech minulého 
století rodilo druhé a další dítě. Celkově se snižuje podíl dětí, které se rodí 
v manželství jako třetí a další. 

Vlivem nízkého počtu narozených je nejen celková ztráta obyvatelstva 
republiky, ale také výrazný pokles podílu obyvatelstva národnosti české, 
moravské a slezské ve srovnání s podílem obyvatelstva menšin, především s 
romskou národností.     

Celkový úbytek obyvatelstva (projevuje se přirozenou měnou od roku 1994) 
teprve od května minulého roku vyrovnává přeshraniční migrační zisk. V roce 
2004 žilo legálně v České republice 255 tisíc cizinců. Z čehož bylo nejvíce 
Ukrajinců (30, 6 %) a Slováků (18, 5 %). U občanů Vietnamu, jejichž podíl činil 
13, 4 %, bylo nejvíce osob ve věku do 20 roků, (celkově 33, 2 %). 
Počínajíce rokem 1991 se migrační úbytky stěhováním mezi naší republikou a 
cizinou (kromě Slovenska) změnily v přírůstky. Zavedení vízové povinnosti 
s některými zeměmi bývalého Sovětského svazu snížilo velikost imigrace 

S celkovým poklesem počtu obyvatelstva České republiky dochází k akceleraci 
stárnutí obyvatelstva. V populaci starších 20 let žilo ke konci roku 2004 v 
manželství 55, 5 % žen a 60, 0 % mužů. Svobodných bylo 16, 6 % žen a 26, 4 % 
mužů, rozvedených bylo 12,4 % žen a 10, 5 % mužů. Ovdovělých bylo 15, 5 % žen 
a jen 3, 1 % mužů. Nižší podíl obyvatelstva ve věku 0 až 14 let než Česká republika 
(16, 2 %) měly v roce 2001 v Evropě pouze Itálie (14, 4 %), Španělsko (14, 7 %), 
San Marino (14, 9 %) a Bulharsko (15, 5 %). 

Kromě urychlujícího se stárnutí obyvatelstva přináší sociální problémy také 
nárůst dětí, které se rodí mimo manželství.V roce 1989: 7, 9 %, v roce 2000: 21, 
8 %, což znamená v absolutních hodnotách, i přes celkový úbytek narozených, 
více dětí než v obdobích působení pronatalitních opatření v 50. letech a v první 
polovině 70. let.   

V České republice byly v roce 2004 více než čtyři miliony hospodařících 
domácností, z nichž 62, 1 % tvořil partnerský pár. Téměř polovinu (47, 7 %) byl 
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pár alespoň s jedním závislým (nezaopatřeným) dítětem. Neúplné rodiny však 
tvořily podíl jen 11, 6 % domácností. V těcto 475 tisících však více než v polovině 
rodin (56, 4 %) byly přítomny závislé děti. Do 17 roků věku včetně žilo v roce 
2004 s oběma rodiči 83, 5 % dětí, ve věku 18 až 24 let - tedy v období, ve kterém je 
většina českých 

Vlivem růstu naděje dožití mužů a žen (v roce 1989: muži 68, 1, ženy 75, 4; 
v roce 2000: muži 71, 7, ženy 78, 4) došlo také k poklesu hrubé míry úmrtnosti. I 
přes stárnutí české populace dlouhodobě klesá počet zemřelých osob. Ženy se 
dožívají v České republice vyššího věku, střední délka života při narození v roce 
2004 byla u žen o 6, 5 roku delší než u mužů. Ženy mají také o zhruba 5 roků 
(údaj z roku 2002) šanci žít déle ve zdraví. V České republice umírají její občané 
nejčastěji na nemoci oběhové soustavy a je zajímavé, že více případů je u žen (56, 
8 % umrtí žen) nežli u mužů (46, 0 % úmrtí mužů). Na druhém místě jsou úmrtí na 
novotvary, kde je celkově větší podíl zemřelých mužů. V v případě naděje na dožití 
u mužů zaostáváme za západní Evropou o téměř sedm roků a v případě žen o 
necelé tři roky. 

Za 12 roků poklesla kojenecká úmrtnost tak, že jsme předstihli nejen bývalé 
socialistické země, ale také Německo, Francii, Itálii, Rakousko a další 
západoevropské státy a blížíme se severským zemím Skandinávie. V roce 2004 
dosáhla kojenecká úmrtnost v promilích velmi nízkých hodnot u děvčat jen 3, 4 a u 
chlapců 4, 3.                                                       

Opačnou tendenci lze zaznamenat v rozvodovosti, protože vyšších ukazatelů 
než naše země dosahují pouze některé postsovětské republiky, zvláště Ruská 
federace a Ukrajina. Hrubá míra rozvodovosti (počet rozvodů na 1 000 obyvatel) 
byla v roce 2000 v České republice 2,9, na Ukrajině 4,0 a v Rusku 4,3. Projevuje se 
nově nastupující trend, kdy k rozvodům dochází ve vyšším věku. Průměrná délka 
manželství před rozvodem vzrostla po rozpadu ČSFR o 1,6 let a dosáhla v roce 
2004 hodnoty 12, 1 roků při průměrném věku rozvádějících se žen 36 roků a mužů 
37,3 roků.
     Pro doplnění uvádím: 

V roce 1970 bylo v České republice při celkově vyšším počtu uzavíraných 
sňatků 21 516 rozvodů, v roce 1975 26 154, v roce 1980 27 218, v roce 1985 30 
489, v roce 1990  32 055, v roce 1995  31 135 a v roce 2000  29 704 rozvodů. 

Závěr 
Z výše uvedeného vyplývá: 

a) Bipolární rozdělení Evropy, které formovalo odlišný demografický vývoj 
v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou a zemích sovětského zájmového 
bloku s centrálním plánování, skončilo v závěru 80. let a doznívající vlivy 
zanikly v České republice v  průběhu poloviny 90. let. 

b) Začleněním České republiky do Evropské unie a jejím dalším 
rozšiřováním směrem na východ budou odstraněny stávající bariéry 
politické, ekonomické a migrační. Lze počítat, že se Česká republika stále 
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více mění z tranzitní země na cílovou migrační. Projevuje se to zatím 
nejvýrazněji u Ukrajinců a Romů ze Slovenské republiky. 

c) Válečné události vyvolávající etnické přesuny v zemích bývalé Jugoslávie 
a s tím spojené migrace do Střední Evropy jsou minulostí a na populačním 
chování se v České republice neprojevují. 

d) S právním uvolňováním evropského pracovního trhu lze počítat se 
zvýšením sukcese pracovních migrace mezi regiony Západní, Střední a 
Východní Evropy. Na uvolněná pracovní místa v ČR budou na pracovní 
trh přicházet osoby ze zemí ležících východně, což se již projevuje v 
příadě pracovníků ve zdravotnictví, stavebnictví na některých službách 
nevýrobní povahy. 

e) Přesto bude ještě nějakou dobu trvat, než obyvatelstvo sjednocené Evropy, 
včetně obyvatelstva České republiky, bude možno označit za homogenní 
ve svém populačním chování, struktuře a své dynamice. 

( Příspěvek vznikl v rámci řešení. VZ MSM 0021622418 
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MĚŘENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU VYBRANÝCH 
ČESKÝCH UČEBNIC ZEMĚPISU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Eva Janoušková 

The contribution presents measurement results for difficulty of explanatory 
texts of selected Czech geographic coursebooks for secondary schools. The used 
method enables to establish general difficulty as well as semantic and syntactic 
difficulty of the text. The acquired results show that authors of coursebooks adjust 
the texts to the cognitive level of the students. Coursebooks cannot only be a 
collection of facts and information but their equally important task is didactic 
transformation to the students. 

Měření obtížnosti didaktického textu je součástí rozsáhlejšího výzkumu, ve 
kterém autorka zjišťuje existenci vztahu míry obtížnosti textu a stupně didaktické 
vybavenosti vybraných českých učebnic zeměpisu pro střední školy. 

Metodami měření obtížnosti textu učebnic se v České republice zabývá 
především Jan Průcha, který navázal v 80. letech na techniku německé výzkumné 
pracovnice Käte Nestlerové. Původní míra složitosti textu (Textkompliziertheit), 
kterou Nestlerová zkonstruovala a verifikovala, byla Průchou modifikována pro 
aplikaci na české učebnice a zkráceně označena jako míraT (Průcha 1998). 
Později zdokonalil uvedenou metodu Miroslav Pluskal (1996). Právě tato 
zdokonalená metoda byla použita i při našem měření. 

Jak uvádí J. Průcha (1998), míra T je určena ke zjišťování obtížnosti textů 
učebnic, a to především pro prezentaci učiva ve výkladovém textu. Stupeň 
obtížnosti se vypočítává na základě vzorků textu, vybíraných podle standardních 
instrukcí. Je součtem dvou položek: syntaktické obtížnosti Ts a sémantické 
obtížnosti Tp. 

Hodnota syntaktické obtížnosti vyjadřuje složitost větných struktur. Je-li 
příliš vysoká, vyvolává text neporozumění a tím i nezájem žáků. Klesne-li však 
pod určitou úroveň díky snaze autora co nejvíce přizpůsobit text, může vést ke 
snižování dovedností žáků číst texty a operovat s jejich informacemi (Průcha 
2002). Ještě větší důležitost je přikládána sémantické struktuře textu. Jestliže má 
učebnice splnit svůj účel, je nezbytné, aby autor co nejvíce přizpůsobil text 
kognitivní úrovni žáka. Zejména aby správně odhadl množství odborných 
informací, které hodlá do textu začlenit. Hustotu odborné informace v celkovém 
souboru pojmů i v počtu slov udávají další dva koeficienty (h,i). 

Metoda byla řadou odborníků aplikována na české i slovenské učebnice 
různých předmětů. Ve většině případů výsledky ukázaly přetíženost učebnic 
v sémantickém faktoru. Jinými slovy: Text je přehuštěn odbornými a 
faktografickými pojmy. To je příčinou negativních reakcí ze strany žáků 
(nepochopení, nezájem). 
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Předmětem výzkumu bylo čtrnáct učebnic zeměpisu pro střední školy tří 
nakladatelství. 

Nakladatelství České geografické společnosti: 
PŘÍRODA A LIDÉ ZEMĚ (2003) G - PL 
REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ (2003) G- RG 
ZEMĚPIS ČESKÉ REPUBLIKY (2003) G – ČR 
ZEMĚPIS PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A UČILIŠTĚ (2004) G – SOŠ 
ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU (1999) G – ZCR 
HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS, Globální geogr. aspekty svět. hospodářství (2003) 
G – HG 
HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS, Regionální aspekty světového hospodářství (2002)
G – HR
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (1999) G – ŽP

SPN – pedagogické nakladatelství:
GEOGRAFIE 1, FYZICKOGEOGRAFICKÁ ČÁST (2001) SPN-1
GEOGRAFIE 2, SOCIOEKONOMICKÁ ČÁST (1998) SPN-2
GEOGRAFIE 3, REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE SVĚTA (1998) SPN-3
GEOGRAFIE 4, ČESKÁ REPUBLIKA (1999) SPN-4

Nakladatelství Fortuna:
HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS 1  (2003) F – H1
HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS 2  (1998) F – H2

V každé učebnici bylo vybráno deset vzorků výkladového textu po 200 
slovech. Podle instrukcí, jestliže se dvousté slovo nachází uprostřed věty, jsou 
připočítána ještě zbývající slova do konce věty. Výpočet syntaktické obtížnosti se 
provádí s využitím údajů o průměrné délce vět a větných úseků. K tomu je třeba 
zjistit počet slov, počet vět a počet sloves ve vzorcích textu. Pro výpočet 
sémantické obtížnosti je třeba kromě počtu slov znát počet pojmů ve vzorku a dále 
zjistit počty pojmů běžných, odborných, faktografických, číselných a 
opakovaných. Sumy odborných, faktografických a číselných údajů jsou využity ke 
stanovení koeficientů hustoty odborné informace. 

Tabulka 1 uvádí hodnoty koeficientů obtížnosti textu naměřené u jednotlivých 
učebnic. 

Míra obtížnosti textu zkoumaných učebnic 
Učebnice i (%) h (%) Ts Tp T=Ts+Tp 

G - PL 16,52 44,99 20,49 24,93 45,42 
G - RG 14,77 40,50 14,66 22,45 37,11 
G - ČR 20,89 55,46 19,28 28,32 47,60 
G - SOŠ 10,94 31,45 15,37 19,86 35,23
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G - ZCR 18,99 54,12 17,60 24,45 42,05 
G - HG 14,72 40,32 25,09 24,16 49,25 
G - HR 16,13 40,93 20,14 26,02 46,16 
G - ŽP 11,83 32,09 22,97 22,46 45,43 
SPN - 1 20,78 63,23 17,88 24,63 42,51 
SPN - 2 13,04 34,60 18,13 25,52 43,65 
SPN - 3 21,96 58,21 15,76 29,36 45,12 
SPN - 4 20,15 54,38 19,69 27,07 46,76 
F - H1 22,97 58,61 16,84 30,56 47,40 
F - H2 23,86 60,78 15,42 30,74 46,16 

Interpretace naměřených hodnot není vůbec snadná. Optimální hodnoty 
jednotlivých koeficientů je složité stanovit. Lze spíše vycházet z údajů zjištěných 
v předchozích výzkumech. Obtížnost textu se pohybuje od 1 do 100 bodů. Na 
základě četných analýz doporučuje J. Průcha stanovit maximální hodnoty míry T 
pro jednotlivé ročníky základní školy. Např. pro čtvrtý ročník T = 22 bodů, pro 
pátý ročník T = 24 bodů. Konstatuje, že v učebnicích pro ZŠ se empirické hodnoty 
pohybují v mezích T = 27 až 63 bodů, v učebnicích 1. ročníku SOU v mezích T = 
26 až 49 bodů. Nejvyšší dosud zjištěná hodnota T = 75,4 b. byla naměřena 
v učebnici lékařské chemie a biochemie (Průcha 1998). 

Je-li obtížné určit ideální stupeň míry T, nabízí se zajímavá možnost 
vzájemného porovnání jednotlivých učebnic, učebnic v rámci stejného 
nakladatelství resp. textů stejného tématického celku v různých učebnicích. V roce 
1996 publikoval M. Pluskal v časopise Pedagogika studii, která se týká 
zdokonalení metody zjišťování míry T. Uvádí zde i výsledky svých výzkumů. 
Zkoumané texty učebnic zeměpisu pro ZŠ i gymnázium dosahují vysokých hodnot 
míry T. U tématického celku Atmosféra určeného pro pátý ročník ZŠ bylo zjištěno 
42,09 bodu a pro celou učebnici pak 35,35 bodu. Stejné téma v učebnici 1. ročníku 
gymnázia má dokonce T = 51,71 a celá učebnice 52,75 bodu (Pluskal 1996). 

V námi zkoumané sadě učebnic je celkově rovněž dosahováno spíše vyšších 
hodnot v rámci Průchou doporučeného rozmezí pro střední školy. Jako 
nejvhodnější se z hlediska obtížnosti textu jeví učebnice pro střední odborné školy 
Nakladatelství České geografické společnosti (G-SOŠ). Ve všech kategoriích 
s výjimkou syntaktické obtížnosti Ts dosahuje přiměřených a současně nejnižších 
hodnot. Míra T je zde téměř ideálních 35,23 bodu. Jedná se o nejnovější učebnici 
tohoto nakladatelství a z výsledků měření je zřejmé, že kolektiv autorů věnoval 
obtížnosti a přiměřenosti výkladového textu dostatečnou pozornost. Mezi osmi 
učebnicemi Nakladatelství České geografické společnosti najdeme i opačný 
extrém. Nejvyšší hodnoty koeficientu T = 49,25 dosahuje učebnice Hospodářský 
zeměpis, Globální geografické aspekty světového hospodářství (G – HG). Vysoká 
je zde především složka Ts protože věty v textu mají poměrně komplikovanou 
stavbu. Jako ukázku uveďme větu jednoho ze vzorků textu: „...Rozdíl mezi 
jádrovými a periferními oblastmi je přirozený a nutný, ovšem překročí-li únosnou 
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mez, je třeba realizovat určitá opatření vedoucí k vyrovnání příliš velkých a 
nežádoucích nerovností v životní úrovni a možnostech rozvoje jednotlivých 
oblastí...(str.92).“ Naopak sémantická obtížnost Tp není v této učebnici 
v porovnání s výsledky ostatních učebnic zkoumané série nijak nadprůměrně 
vysoká. 

Společným rysem učebnic SPN i Fortuny jsou vyrovnané hodnoty 
koeficientů míry T v rámci nakladatelství. Obě učebnice Fortuny mají všechny 
koeficienty téměř shodné. Jejich syntaktická obtížnost je relativně nízká (16,84 a 
15,42). Celkovou vysokou hodnotu míry T způsobují koeficienty Tp, které jsou zde 
absolutně nejvyšší ze všech učebnic. Odbornými informacemi zde autoři skutečně 
nešetřili. 

Nejvyšší hodnota T = 46,76 bodu v sérii učebnic SPN byla zjištěna u 4. dílu 
(Česká republika). Patří mu i nejvyšší syntaktická obtížnost (Ts = 19,69). První díl 
této řady má ze všech zkoumaných učebnic absolutně nejvyšší hustotu odborné 
informace v celkovém počtu pojmů (h = 63,23%). Vysvětlení lze nalézt v tom, že 
text je věnován problematice fyzické geografie a objasňuje studentům (zpravidla 1. 
ročníku střední školy!) mnoho nových pojmů. Míra obtížnosti textu u tohoto dílu je 
přesto nejnižší v rámci SPN. Jako nejvyrovnanější se jeví text Geografie 2 -
Socioekonomická část s nejnižším podílem odborné informace v tomto 
nakladatelství. Celkovou míru T = 43,65 bodu zvyšuje hodnota syntaktické 
obtížnosti (18,13 b.). 

Uvedené výsledky ukazují, že srozumitelnost a přiměřenost ve smyslu míry 
obtížnosti výkladového textu většiny českých středoškolských učebnic zeměpisu 
má až na výjimky své rezervy. Výsledky výzkumu by měly obrátit pozornost nejen 
odborné veřejnosti ke skutečnosti, že školní učebnice nemohou být pouze 
souborem faktů a informací. Jejich stejně důležitým úkolem je didaktická 
transformace těchto informací žákům (Průcha 1998). 
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TYPY ABIOTICKÝCH KOMPLEXOV V MIKROREGIÓNE 

POŢITAVIE-ŠIROČINA A ICH VÝZNAM PRI TVORBE MIESTNEJ 

AGENDY 21 

 

Katarína Kasanická 

 

Úvod 

Abiokomplex je zloţitý časovo-priestorový, látkovo-energeticko-informačný, 

priestorovo ohraničený geosystém, skladajúci sa z abiotických krajinných prvkov 

(pôda - hornina - voda - reliéf - klíma), zjednotených vzájomnými väzbami 
(Tremboš, 1994 in Kozová, Bedrna red.) 

V uvedenom príspevku sa venujeme čiastkovým abiotickým komplexom, ktoré 

sme vyčlenili na území Mikroregiónu Poţitavie-Širočina. Pri vytváraní sme 

vychádzali z práce Izakovičová, Hrnčiarová, Moyzeová (2001). Základnými 

parametrami na vyčlenenie jednotlivých čiastkových abiokomplexov boli výškové 

pomery, klíma a pôda. Vybrané prvky charakterizujeme len pre potreby príspevku, 

podrobné charakteristiky uvádza Bátora, Dubcová, Hunka, Kramáreková (2002). 

Abiotické komplexy predstavujú syntetický pohľad na vybrané prvky prvotnej 

krajinnej štruktúry, čo znamená, ţe pri vytváraní návrhov neberieme do úvahy len 

jeden prvok, ale viaceré, pričom rešpektujeme ich vzájomné väzby. Na základe 

vyčlenených abiotických komplexov je moţné navrhnúť optimálne vyuţívanie 
krajiny tak, aby boli rešpektované princípy trvalo udrţateľného rozvoja.           

                                                                                                   

Vymedzenie územia 

Mikroregión Poţitavie – Širočina sa rozprestiera na styku severnej časti 

Podunajskej níţiny a Slovenského stredohoria. Prevaţná časť mikroregiónu leţí na 

Podunajskej pahorkatine. Zo severovýchodu zasahuje na územie pohronský Inovec 

a z juhovýchodu výbeţok Štiavnických vrchov. Pôvodný mikroregión zdruţoval 

obce leţiace pozdĺţ vodného toku Ţitava a jeho prítoku Širočina. Neskôr sa 

mikroregión rozšíril o územie východne od vodného toku Širočina. 

Z administratívneho hľadiska sa mikroregión nachádza v Nitrianskom kraji. 

Pozostáva zo 14 obcí patriacich do okresov Zlaté Moravce a Nitra (mapa č. 1). 
Mikroregión vznikol v roku 2000 ako záujmové zdruţenie obcí pre rozvoj 

cestovného ruchu. Pôvodne zdruţoval 9 obcí. 

 

Výškové pomery 

Z hľadiska geomorfologického členenia podľa Mazúra a Lukniša (1980), leţí 

sledované územie v dvoch geomorfologických oblastiach – Podunajská níţina 

a Slovenské stredohorie. V rámci Podunajskej níţiny na území vyčleňujeme celok 

Podunajská pahorkatina s oddielmi Ţitavská niva (okolie rieky Ţitava), Ţitavská 

pahorkatina (západne od Ţitavskej nivy) a Hronská pahorkatina (východne od 

Ţitavskej nivy). Zo Slovenského stredohoria zasahuje na územie zo severovýchodu 

celok Pohronský Inovec a z juhovýchodu výbeţok Štiavnických vrchov.  
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Mapa č. 1  Mikroregión  Požitavie - Širočina

S

 
Autor: Kasanická, 2006 

Výškové pomery ovplyvňujú rozloţenie hospodárskeho vyuţitia pôdy, 

štruktúru poľnohospodárskej a lesníckej produkcie a do istej miery aj štruktúru 

osídlenia krajiny (Lukniš, a i. 1972). Na sledovanom území vyčleňujeme 
nasledujúce morfologicko-morfometrické typy reliéfu (mapa č. 2): 

1. Roviny – územia, na ktorých výškový rozdiel nie je väčší ako 30 m 

a nadmorská výška sa pohybuje do 200 m n. m. Na danom území môţeme 

vyčleniť roviny nerozčlenené a horizontálne a vertikálne členené. Tento typ 

reliéfu sa vyskytuje najmä na Ţitavskej nive a na východnom okraji Ţitavskej 

pahorkatiny. Nepatrný spád terénu spôsobuje, ţe voda má sťaţený odtok. 

Tento typ reliéfu poskytuje vhodné podmienky pre dopravu, 

poľnohospodárstvo, priemysel, atď. 

2. Pahorkatiny – územia s výškovým rozdielom od 31 do 150 m, s nadmorskou 

výškou od 200 do 600 m. n. m. Pahorkatinný typ reliéfu pozorujeme na 

prevaţnej časti územia, najmä na Hronskej a Ţitavskej pahorkatine. Na 

sledovanom území je prevaţne len mierne členitý, v juhovýchodnej časti silne 
členitý. Pahorkatiny vytvárajú vhodné predpoklady pre lokalizáciu 

dopravných trás, poľnohospodárstva a osídlenia. 

3. Vrchoviny – územia s relatívnym výškovým rozdielom 150 – 300 m, leţiace 

v nadmorskej výške 750 – 900 m n. m. Na území nachádzame konkrétne 

niţšie vrchoviny. Vyskytujú sa v Pohronskom Inovci, a v Štiavnických 

vrchoch. Niţšie vrchoviny sú ešte pomerne dostupné pre dopravu. Územia 

s menším sklonom sú vyuţívané na poľnohospodárske účely a osídlenie, 

územia s väčším sklonom sú zalesnené. Vo vyšších vrchovinách sú výškové 
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rozdiely dosť veľké, preto je priechodnosť územia značne zníţená. Osídlenie 

je riedke.  

4. Hornatiny – územia s relatívnym výškovým rozpätím 300 – 600 m a 

s nadmorskou výškou 900 – 1200 m. Identifikujeme ich na veľmi malej ploche 

v severovýchodnej časti mikroregiónu v Pohronskom Inovci. Pre ťaţkú 

dostupnosť je územie pokryté lesmi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimageografické typy 

Podľa klasifikácie Tarábka (1980) prevláda na sledovanom území typ níţinnej 

klímy, podhorské a horské oblasti zaraďujeme k typu horskej klímy (mapa č. 3). 

Níţinná klíma sa vyznačuje miernou inverziou teplôt. Priemerná teplota 

v januári sa pohybuje od -1,5 do -4 ˚C a v júli od 18,5 do 19,5 ˚C. Priemerné ročné 

zráţky sú 650 – 700 mm. Tento typ klímy pozorujeme takmer na celom území 
mikoregiónu okrem podhorských a horských častí Pohronského Inovca 

a Štiavnických vrchov. 

Horská klíma sa vyznačuje miernou inverziou teplôt a pomerne vysokou 

vlhkosťou. Priemerná teplota v januári je v podhorských oblastiach od -2 do -5 ˚C 

a v horských oblastiach od -4 do -6 ˚C. Priemerná teplota v júli dosahuje v niţších 

oblastiach od 17,5  do 19,5 ˚C a vo vyššie poloţených oblastiach 16 – 17 ˚C. 

Priemerné ročné zráţky sú 600 – 900 mm. Do tohto klimageografického typu 

zasahujú najsevernejšie časti mikroregiónu a juhovýchodný výbeţok, leţiaci 

v Štiavnických vrchoch. 

Zdroj: upravené podľa Tremboš, Minár (2002) 
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Pôdne typy 
Pôda predstavuje základný abiotický faktor podmieňujúci existenciu výskytu 

rozvoja rastlinných a ţivočíšnych druhov na území. Pôda zároveň predstavuje 

základný prírodný zdroj rozvoja poľnohospodárstva a vzhľadom na svoj 

veľkoplošný rozsah predstavuje bázu rozvoja socioekonomických aktivít 

(Izakovičová, 2000). 

V súlade so Šálym a Šurinom (2002) vyčleňujeme na sledovanom území 

nasledujúce typy zonálnych a azonálnych pôd (mapa č. 4): 

1. zonálne typy pôd – hnedozeme, luvizeme, pseudogleje, kambizeme,  

2. azonálne typy pôd – fluvizeme, 

Najrozšírenejším pôdnym typom na sledovanom území sú hnedozeme. 

Pokrývajú takmer celú oblasť leţiacu na Ţitavskej a Hronskej pahorkatine. 
Vyskytujú sa v subtypoch hnedozem kultizemná a hnedozem pseudoglejová. Jej 

areály sú vyuţívané najmä na poľnohospodárske účely. 

Luvizeme sa vyskytujú na menších plochách v juhovýchodnej časti 

mikoregiónu. Majú niţšiu úrodnosť ako hnedozeme a vyuţívajú sa na pestovanie 

poľnohospodárskych plodín. 

Pseudogleje rozšírené sú len na malom území v predpolí Pohronského Inovca. 

Zastúpené sú subtypom pseudoglej modálna. Pseudogleje majú relatívne niţšiu 

úrodnosť. Sú vhodnejšie pre les a lúky. 

Kambizeme nachádzajú sa v oblastiach zasahujúcich do Pohronského Inovca. 

Zo subtypov sa na území nachádzajú kambizeme modálne a kambizeme 

pseudoglejové. V prevaţnej miere sú tieto územia zalesnené. 

Zdroj: upravené podľa Tarábek (1980) 
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Fluvizeme vznikli v blízkosti vodných tokov. Rozšírené sú najmä v okolí 

Ţitavy. Reprezentované sú subtypom fluvizem glejová. Sú poľnohospodársky 

vyuţívané alebo pokryté luţným lesom. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy abiotických komplexov 

Vyčleňovanie abiotických komplexov predstavuje syntézu, ktorej obsahom je 

tvorba, klasifikácia a charakteristika homogénnych priestorových areálov s 

pribliţne rovnakými vlastnosťami sledovaných ukazovateľov. Výsledkom sú typy  

komplexov, ktoré sa odlišujú od susedných homogénnych areálov – typov s inou 

kombináciou hodnôt. Typy abiotických komplexov vznikli postupnou 

superpozíciou analytických podkladov. Jednotlivé abiotické komplexy sme potom 

vyjadrili trojmiestnym kódom – X1X2X3, pričom  kaţdá poloţka kódu vyjadrovala 
jeden z prvkov krajiny (X1 – výškové pomery, X2 – typy klímy, X3 – pôdne typy). 

V sledovanom území sme vytvorili 16 typov abiotických komplexov (mapa č. 5).     

Ak zoberieme ako vedúci prvok komplexu reliéf, potom v rámci rovín sme 

vyčlenili tri abiotické komplexy (111, 112, 212). Z hľadiska všetkých troch 

sledovaných prvkoch moţno hovoriť o veľmi dobrých predpokladoch pre rozvoj 

hospodárskych aktivít. Komplexy leţia v oblasti níţinnej klímy a sú pokryté 

v prevaţnej miere hnedozemami a fluvizemami. Z tohto dôvodu sú najvhodnejšie 

pre poľnohospodárstvo, dopravné trasy, osídlenie.  

Zdroj: upravené podľa Šály, Šurina (2002) 
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Mapa č. 4 Typy abiotických komplexov mikroregiónu Požitavie - Širočina
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           vlhká až veľmi vlhká, mierne teplá
      3 - horská klíma s miernou inverziou teplôt,
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3. kód - pôdne typy
      1 - fluvizem
      2 - hnedozem
      3 - luvizem
      4 - kambizem
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S

Pahorkatiny zaberajú najväčšiu časť územia mikroregiónu. Na nich sme 

vyčlenili 10 komplexov (312, 313, 315, 321, 322, 323, 325, 412, 413, 422). 

Pomerne dobré podmienky najmä pre poľnohospodárstvo poskytujú komplexy 312 

a 313, v ktoré majú pre toto odvetvie vhodné klimatické podmienky a kvalitné 

poľnohospodárske pôdy. Územia s menej úrodnými pôdami (315, 325),  menej 

vhodnými klimatickými podmienkami (321, 323) a menej dostupné z hľadiska 

reliéfu (412, 413, 422) sú vhodné najmä pre lokalizáciu priemyslu, dopravných 

trás, osídlenia a cestovný ruch. Územia s atraktívnejším reliéfom (vysočiny, 

hornatiny), menej úrodnými pôdami a chladnejším podnebím (524, 534, 624) sú 

vhodné na rozvoj cestovného ruchu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Význam abiotických komplexov pre Miestnu agendu 21 

 Abiotické komplexy majú pre Miestnu agendu 21 význam z nasledujúcich 
hľadísk:  

1. návrh činností a vyuţívania územia – sú to poţiadavky spoločnosti, ktoré je 

potrebné premietnuť do územia. Je potrebné vypracovať zoznam činností 

a vyuţívania, ktoré chceme navrhnúť na sledovanom území. 

2. návrh environmentálnych limitov (kritérií únosného vyuţívania územia) – je to 

proces, v ktorom sa daným územiam stanovujú najoptimálnejšie činnosti 

a vyuţívanie.  

Keďţe abiotické komplexy predstavujú homogénne areály sú potrebné odlišné 

návrhy pre kaţdý typ abiokomplexu, či uţ z hľadiska činností a vyuţívania územia 

alebo z hľadiska návrhu environmentálnych limitov. 

Záver 

Autor: Kasanická, 2006 
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V uvedenom príspevku sme sa venovali vyčleneniu abiotických komplexov v 

Mikroregióne Poţitavie – Širočina. Analýzou jednotivých prvkov primárnej 

krajinnej štruktúry (reliéf, klíma, pôdy) sme získali vstupné parametre na 

vyčleňovanie abiotických komplexov. Na sledovanom území sme vyčlenili 16 

typov abiokomplexov, ktoré neskôr vyuţijeme pri zavádzaní prvkov trvalo 

udrţateľného rozvoja do jednotlivých činností, ktoré sa na sledovanom území 

rozvíjajú.   
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SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ČESKÝCH UČEBNIC ZEMĚPISU 

Petr Knecht 

Comparation of selected Czech geography textbooks. Author composed a 
concept analysis of Czech human geography primary school textbooks, which 
consisted in frequential analysis of all human geographical concepts initiated in 
examined textbooks. The analysis demonstrated that all examined textbooks 
intended for the same type and grade of primary schools are different in content 
and multitude of initiated concepts. This fact could have an influence upon 
divergence in teching reality at the primary schools. 

Úvod do problematiky a širší souvislosti 
Většina žáků, učitelů, rodičů i odborníků si nedokáže představit vzdělávací 

proces bez učebnic, a to i v dnešní době, charakteristické nástupem elektronických 
médií. Současný učebnicový trh v České republice můžeme bez nadsázky označit 
jako pestrý. Pro každý povinný vyučovací předmět nabízejí knižní vydavatelství 
množství učebnic. Na první pohled může učitele, žáky, odborníky či rodiče 
množství učebnic, které mají žáci k dispozici, příjemně překvapit. Po podrobnějším 
seznámení se s nimi nicméně všichni jmenovaní zjišťují, že jsou učebnice, určené 
pro stejný ročník i typ školy, někdy značně rozdílné. Některé z nich jsou 
například předimenzované rozmanitými prvky učiva, do té míry, že jsou pro žáky 
nezajímavé a někdy dokonce demotivující. Dnešní bohatou nabídku učebnic 
ovlivnilo zejména uvolnění trhu v 90. letech, kdy se staly učebnice pro vydavatele, 
do jisté míry, výhodným zdrojem zisků a významnou oblastí působnosti, neboť se 
investice do vydávání učebnic poměrně rychle zhodnocují. Greger (2004, s. 265) 
uvádí, že si v současnosti na českém trhu s učebnicemi pro základní školu 
konkuruje 63 nakladatelství. 

Problémů v souvisejících s tvorbou a užíváním učebnic existuje nemalé 
množství. Většinu z nich uvádí ve své studii Martinková (2002): např. nevhodný 
výběr a koncipování učiva vzhledem k věku, úrovni i zaměření žáků, přebytek 
faktografických údajů, nevhodné didaktické a grafické zpracování, málo logická 
stavba učebnic, nevhodná hierarchizaci, rozkolísaná terminologie, chybějící 
návaznosti mezi učebnicemi jednotlivých ročníků, jednotlivých předmětů i mezi 
kapitolami jediné učebnice, malé využívání tabulek, schémat, přehledů, slovníčků, 
rejstříků a ilustrací, absence funkční grafické úpravy či barevného členění, 
chybějící autentický materiál atp. 

Vysokou obtížnost textu českých učebnic potvrzují četné výzkumy (pro 
český jazyk Greger, 1999; pro přírodopis Horník, 1993; pro zeměpis Wahla, 1983; 
Pluskal, 1996 aj.). Na Slovensku se zkoumanou problematikou zabýval zejména P. 
Gavora (1992). Komplexnější srovnávací studie současných českých učebnic 
zeměpisu, dokazující poměrně závažné rozdíly mezi jednotlivými učebnicemi, 
zpracovaly Svatoňová (2000), Chalupová (2000) a Janoušková (2005). 

120



Na základě výše uvedeného je tedy legitimní domnívat se, že pokud učitelé 
využívají učebnice jako hlavní zdroj informací pro přípravu výuky, bude se 
samotná výuka lišit v závislosti na používané učebnici. Z toho plyne předpoklad, 
že čím více se navzájem budou lišit učebnice určené pro stejný typ a ročník školy, 
tím více by se měla odlišovat samotná výuka. Jak se tedy ve skutečnosti jednotlivé 
učebnice zeměpisu pro základní školy navzájem odlišují z hlediska pojmové 
struktury? 

Metodologie 
Hlavními cíli předkládaného výzkumu bylo a) provést frekvenční 

pojmovou analýzu všech učebnic sociálního zeměpisu pro základní školy se 
schvalovací doložkou MŠMT dostupných v obchodní a distribuční síti pro školní 
rok 2005/2006; b) vytvoření seznamu nejdůležitějších geografických pojmů dle 
autorů učebnic (pojmy vyskytující se ve všech učebnicích sociální geografie pro 
ZŠ). 

Východiskem výzkumu byl předpoklad, že společná pojmová základna bude 
relativně úzká, v závislosti na vydavatelství  (resp. autorovi) jednotlivých učebnic. 

Učivo tematického okruhu Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (dále RVPZV) Společenské a hospodářské prostředí je zpracováno v 
učebnicích uvedených v tabulce 1. 

Tab. 1 Veškeré učebnice se schvalovací doložkou MŠMT určené pro výuku ve 
školním roce 2005/2006 

Veškeré učebnice sociálního zeměpisu se schvalovací doložkou MŠMT určené 
pro výuku ve školním roce 2005/2006 

Název Autor Nakladatelství 
Současný svět HERINK, J.; VALENTA, V. Nakladatelství České 

geografické společnosti 
Zeměpis 5. Hospodářství a 
společnost. 

VOŽENÍLEK, V.; FŇUKAL, M.; 
NOVÁČEK 

Prodos 

Zeměpis 5. Hospodářství a 
společnost. Pracovní sešit. 

VOŽENÍLEK, V.; FŇUKAL, M.; 
SZCZYRBA, Z. 

Prodos 

Společenské složky krajiny. 
Politická mapa světa. 

PLUSKAL, M.; BRADÁČ, P.; 
KRAUS, P. 

Alter 

Svět ve kterém žijeme. ŠUPKA, J. Prospektrum 
Lidé na živé planetě. LORENC, P. Moby Dick 
Lidé žijí a hospodaří na Zemi. CHALUPA, P.; DEMEK, J.; 

RUX, J. 
SPN 

Lidé žijí a hospodaří na Zemi. 
Pracovní sešit. 

HOFMANN, E.; VRBAS, J. SPN 

Společenské a hospodářské složky 
krajiny. 

MIRVALD, S.; ŠTULC, M. Fortuna 

Lidé a jejich svět. 
CHALUPA, P.; RUX, J.; 
HOFMANN, E. 

Prospektrum 

Socioekonomický zeměpis. MIRVALD, S.; DOKOUPIL, J.; 
MATUŠKOVÁ, 

Scientia 

Politická mapa dnešního světa. BAAR, V. Fortuna 
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Při soupisu geografických pojmů nebylo přihlíženo k didaktickému 
zpracování každého konkrétního pojmu (v některých učebnicích se autor spokojil 
pouze s uvedením názvu určitého pojmu, jiných učebnicích se autoři snažili stejný 
pojem podrobně vysvětlit). V rámci výzkumu tedy bylo pracováno se všemi 
geografickými pojmy uvedenými v učebnicích bez jakékoliv další diferenciace, 
všechny zeměpisné pojmy byly posuzovány každý zvlášť a pro žáky jako zcela 
nové. Pro realizaci výzkumu bylo směrodatné, zda je či není pojem v konkrétní 
učebnici uveden. Vyskytly se i případy, kdy byl zeměpisný pojem popsán i 
vyložen, ale jeho název nebyl uveden, nebo byl parafrázován (místo pojmu 
rostlinná výroba bylo uvedeno pěstování zemědělských plodin). V tomto případě 
bylo opět pracováno pouze s pojmy uvedenými v učebnicích. Tedy rostlinná 
výroba, resp. zemědělská plodina. 

Soupis pojmů nebyl prováděn pouze celkově, v rámci učiva sociálního 
zeměpisu, ale byl nadále rozdělen do několika složek, které musely být stanoveny 
tak, aby učivo v nich obsažené bylo pokud možno jednoznačně určeno. Ideální 
složkou odpovídající uvedeným kritériím jsou tematické podcelky uvedené 
v RVPZV pro vyučovací předmět zeměpis, do nichž je rozdělen okruh Společenské 
a hospodářské prostředí. Jedná se o následující tematické podcelky a složky učiva: 

• obyvatelstvo světa 
• globalizační společenské, politické a hospodářské procesy 
• světové hospodářství 
• regionální společenské, politické a hospodářské útvary 

Diferenciace všech zkoumaných pojmů do uvedených podcelků umožňuje 
detailní zhodnocení zastoupení konkrétních pojmů v jednotlivých učebnicích dle 
dílčích tematických celků RVPZV. 

Výsledky výzkumu 
Z pojmové analýzy všech zkoumaných učebnic vyplynulo, že jejich autoři pracují 

celkem s 366 pojmy, přičemž pojmů současně uvedených ve všech zkoumaných 
učebnicích je pouhých 35, tedy přibližně 10 % . Společný základ všech učebnic 
sociálního zeměpisu tvoří tedy 10 % pojmů obsažených ve všech těchto učebnicích 
dohromady. Konkrétní jmenný seznam těchto pojmů je uveden v příloze 1. Autoři 
učebnic se tedy shodli na poměrně úzkém úseku učiva určeného žákům stejné 
úrovně. 117 (34 %) pojmů bylo obsaženo pouze v jedné učebnici. Zajímavým 
údajem je fakt, že v nadpoloviční většině učebnic (tedy v pěti a více učebnicích) je 
souhlasně uvedeno 36 % veškerých užívaných pojmů. Srovnání počtu pojmů 
participujících na společné pojmové základně viz tab. 2. 
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Tab. 2 Počty pojmů souhlasně uvedených v učebnicích
Počty pojmů souhlasně uvedených v učebnicích 

Počet učebnic Počet pojmů Rel. (%) 

8 35 10 

7 28 17 

6 30 25 

5 38 36 

4 25 43 

3 31 51 

2 62 68 

1 117 100 

Počet sociogeografických pojmů ve zkoumaných učebnicích se pohybuje od 
113 (nakladatelství Moby Dick) do 228 (NČGS), rozdíl mezi oběma krajními 
případy je tedy více než dvojnásobný (viz tab. 3). Průměrný počet pojmů na jedno 
nakladatelství je 155. Průměru se nejvíce blíží vydavatelství Fortuna (145), Prodos 
(158) a Prospektrum (153). Zajímavá zjištění přineslo souhrnné porovnání počtu 
pojmů uváděných v učebnicích na základě jejich rozdělení do jednotlivých 
tematických podcelků vytvořených na základě Rámcového vzdělávacího 
programu (viz tab. 4). 

Tab. 3 Počet sociogeografických pojmů v učebnicích sociálního zeměpisu pro ZŠ 

Počet sociogeografických pojmů v učebnicích sociálního zeměpisu pro ZŠ* 

Nakladatelství Absolutní počet Odchylka od průměru (v %) 

NČGS 228 + 47 

Prodos 158 + 2 

Prospektrum 153 - 1 

Fortuna 145 - 6 

SPN 130 - 16 

Moby Dick 113 - 27 

* nakladatelství Alter a Scientia nebyly hodnoceny, neboť nenabízí ucelenou řadu 
učebnic pro tematický celek RVPZV Společenské  a hospodářské prostředí 
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Tab. 4 Celkový počet pojmů v učebnicích dle tematických podcelků okruhu 
RVPZV Společenské a hospodářské prostředí 

Celkový počet pojmů v učebnicích dle tematických podcelků okruhu RVPZV Společenské a 
hospodářské prostředí 

Podcelek RVPZV Absolutní počet Podíl (v %) 

Obyvatelstvo světa 81 22 

Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy 36 10 

Světové hospodářství 166 45 

Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary 83 23 

Důležitým a zajímavým zjištěním bylo, které z učebnic nejvíce participují 
na společné pojmové základně (pojmy současně užívané v sedmi a osmi 
učebnicích) a naopak, které učebnice žáky nejvíce seznamují s tzv. ojedinělými 
(originálními) pojmy (užívanými pouze v jedné či dvou učebnicích).1 Jelikož je 
počet pojmů v jednotlivých učebnicích je různý, různí se také poměrný počet 
pojmů, které má každá učebnice společné s ostatními učebnicemi. Z hodnocených 
učebnic nejvíce participuje na společné pojmové základně učebnice 
z Nakladatelství České geografické společnosti, avšak je důležité upozornit, že ve 
stejné učebnici je také uveden nejvyšší počet ojedinělých pojmů, který dosahuje 
jedné třetiny ze všech obsažených pojmů (73). U ostatních učebnic se počet 
ojedinělých pojmů pohyboval od 13 (SPN) do 31 (Prodos). 

Závěry 
Pojmová analýza zkoumaných učebnic dokázala poměrně značné rozdíly 

v množství pojmů obsažených v jednotlivých učebnicích. Výzkum dokázal, že 
autoři zkoumaných učebnic pracují celkem s 366 pojmy, přičemž pojmů současně 
uvedených ve všech zkoumaných učebnicích je pouhých 35, tedy přibližně 10 %. 
Zajímavým zjištěním byl fakt, že v nadpoloviční většině učebnic (tedy v pěti a 
více učebnicích) bylo souhlasně uvedeno 36% veškerých užívaných pojmů. Počet 
sociogeografických pojmů ve zkoumaných učebnicích se pohyboval od 113 
(nakladatelství Moby Dick) do 228 (NČGS), rozdíl mezi oběma krajními případy 
byl tedy více než dvojnásobný. Z analýzy učebnic vyplynulo, že se navzájem 
nelišily pouze z pojmového hlediska, ale také v množství textu a obrázků, 
organizaci učiva, množství faktů, grafické úpravy a didaktického zpracování učiva 
i technického zpracování učebnice. Řešením by mohlo být například stanovení 
1 Hodnocení nebylo možné objektivně provést u učebnic z nakladatelství Alter a 
Scientia, neboť nenabízely ucelenou řadu učebnic pro tematiku sociálního 
zeměpisu. 
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základního učiva, závazného pro všechny autory učebnic, které by bylo 
rozšiřováno a prohlubováno učivem rozšiřujícím, v rámci kterého by mohli autoři 
učebnic uplatnit svůj subjektivní výběr učiva. 
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Příloha 1 Společné sociogeografické pojmy v učebnicích sociálního zeměpisu pro 
ZŠ 

Společné sociogeografické pojmy v učebnicích sociálního zeměpisu pro ZŠ 
Seznam pojmů současně uvedených ve všech zkoumaných učebnicích 

cesty dopravní rekreace 

doprava republika 

ekonomika ruch cestovní 

energie rybolov 

hospodářství sídlo 

hustota zalidnění služby 

chov stát 

jazyk suroviny nerostné 

kolonie zámořská těžba 

kultura továrna 

město úbytek přirozený 

náboženství úroveň životní 

národ vesnice 

obchod vyspělost státu 

obyvatelstvo vývoz 

průmysl zalidnění 

přírůstek přirozený zemědělství 

rasa lidská 

Mgr. Petr Knecht 
Pedagogická fakulta MU v Brně 
Poříčí 7, 603 00  Brno 
Knecht.P@hotmail.com 
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JAK ČEŠTÍ UČITELÉ VYUŽÍVAJÍ A HODNOTÍ UČEBNICE ZEMĚPISU?
VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ SONDY PROVEDENÉ NA 

JIHOMORAVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Petr Knecht, Martin Weinhöfer 

How do Czech teachers use and assess geography textbooks? Authors 
tried to answer the question how do Czech teachers use and assess geography 
textbooks.They found out, trough the questionaire (the sample of 53 teachers in 
South Moravan district), that the most teachers use the textbooks to planing and 
preparing the lessons, then to assign the schoolwork duringy the lesson. The 
important criteria by choozing the new textbook were for the teachers good 
arrangement, whole textbooks series, high quality of visual components and 
actuality. 

Úvod do problematiky a širší souvislosti 
Většina žáků, učitelů, rodičů i odborníků si nedokáže vzdělávací proces 

představit bez učebnic, a to i v současné době, charakteristické nástupem 
elektronických médií. Současnou učebnicovou tvorbu v České republice můžeme 
bez nadsázky označit jako přesycenou. Pro každý povinný vyučovací předmět 
nabízejí knižní vydavatelství množství učebnic. Na první pohled může učitele 
množství učebnic, které mají k dispozici, příjemně překvapit. Po podrobnějším 
seznámení se s nimi nicméně učitelé zjišťují, že některé učebnice jsou 
předimenzované rozmanitými prvky učiva, že jsou pro žáky nezajímavé a někdy 
dokonce demotivující.  

Učitelé mohou vybírat ze široké nabídky různých titulů, nicméně rozhodnutí 
o využití konkrétní učebnice v praxi je ponecháno pouze na jejich vlastním 
uvážení, neboť nikdo, včetně ministerstva školství, jim nedokáže poskytnout 
spolehlivé záruky sociální a pedagogicko – didaktické hodnotnosti té které knihy. 
Učitelé, ředitelé a další pedagogičtí pracovníci tak stojí před problémem, jak vybrat 
tu nejvhodnější učebnici, jaké faktory a která kritéria brát především v úvahu. 
S ohledem na finanční náklady, které školy vynakládají na učebnice, a na to, že se 
prakticky jedná o základní pomůcku pro žáky, z níž se učí, a podle které učí učitel, 
je výběr učebnice záležitostí odpovědnou. Rozhodnutí má také dlouhodobé 
důsledky – finanční situace na školách neumožňuje školám často měnit soubory 
učebnic. 

Částečným řešením je anonymní konkurzní způsob výběru autora a výrobce 
učebnic, který upřednostňují například na Slovensku (Nogová, 2005). Kritéria 
konkurzního hodnocení učebnic i ohodnocení důležitosti jednotlivých kritérií byla 
stanovena na základě konsenzu více skupin uživatelů učebnic - učitelů, odborníků 
v dané vědecké oblasti, žáků, rodičů a pracovníků Státního pedagogického ústavu. 

Čeští učitelé vybírají z pestré nabídky učebnic často intuitivně (Machalová, 
2002, s. 227-256). Neexistuje dokument, který by důkladně analyzoval každou 
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učebnici, která je u nás na trhu. To je úkolem pedagogického výzkumu, který by 
učitelům výraznou měrou usnadnil rozhodování. Janoušková (2005) na základě 
měření například dokazuje, že atraktivní design a vnější vizuální přitažlivost 
učebnice ještě nezaručují, že je kvalitní i jako edukační médium. 

V rámci prezentované sondy do problematiky jsme zvolili několik 
stěžejních otázek na které jsme se snažili nalézt odpověď. 

• Jaké učebnice učitelé využívají? 
• K čemu učitelé učebnice využívají? 
• Jakou plní učebnice ve výuce úlohu? 
• Podle jakých kritérií vybírají učitelé učebnice pro svůj předmět? 
• Jaké jsou jejich požadavky v souvislosti s učebnicemi? 

Metodologie 
Výzkumná sonda proběhla v období říjen a listopad 2005. Prostřednictvím 

elektronické pošty jsme rozeslali dotazník učitelům zeměpisu do všech 442 
základních škol v Jihomoravském kraji. Návratnost dotazníků byla necelých 12 %, 
výzkumný vzorek tedy tvořilo 53 učitelů (z každé školy byl osloven vždy jeden 
učitel). Je nutné upozornit, že návratnost lze označit ve srovnání s obdobným 
typem výzkumů za nadprůměrnou, nicméně jsme si vědomi relativně nízkého 
počtu dotazovaných učitelů. Reálná návratnost dotazníků je dle našeho názoru 
poněkud vyšší, neboť některé z námi oslovených škol jsou pouze školami 
primárními, vyučovacím předmětem zeměpis se tedy nezabývají. Učitelé měli 
možnost odpovídat formou elektronickou nebo formou tištěnou. 

Zkoumanou problematiku jsme zúžili na učebnice postihující učivo 
regionální geografie České republiky. V úvodní části dotazníku bylo cílem zjistit, 
které konkrétní učebnice jsou nejvíce využívány ve výuce zeměpisu České 
republiky na základních školách. Učitelé měli v zápětí možnost zmínit klady a 
zápory jimi využívaných učebnic, důvody jejich výběru a účely, ke kterým 
učebnice využívají. V navazující části měli učitelé možnost na pětistupňové škále 
ohodnotit důležitost 22 nabízených kritérií při výběru nových učebnic. 

Výsledná zjištění a jejich interpretace 
Prvním zajímavým zjištěním byl relativně vysoký podíl neaprobovaných 

učitelů vyučujících zeměpis, který byl vyšší než jedna pětina. Z tohoto důvodu je 
oprávněný požadavek na vyšší didaktické propracování jednotlivých učebnic, 
například formou metodických příruček či jiných doplňkových výukových 
materiálů. Dalším důležitým zjištěním byla informace, že na většině základních 
škol v Jihomoravském kraji probíhá výuka zeměpisu České republiky v 8. ročníku 
(41 škol z 53), což je důležitá informace nejen pro ostatní učitele, ale i pro 
výzkumníky a autory učebnic. 

Následně jsme zkoumali, dle jakých učebnic a v jakém ročníku probíhá na 
základních školách v Jihomoravském kraji výuka zeměpisu regionální geografie 
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České republiky (8. ročník). Kvůli jednotnému hodnocení jsme zjišťovali 
nakladatelství a rok vydání jednotlivých učebnic (viz tab. 1). 

Tab. 1 Učebnice užívané pro výuku zeměpisu ČR (8. ročník ZŠ) 
Konkrétní učebnice užívané pro výuku zeměpisu ČR (8. ročník ZŠ) 
SPN 27 

1993 14 
1998 13 

Fortuna 11 
1993 11 

NČGS 7 
1997 4 
1999 3 

Práce 4 
2001 4 

Prospektrum 3 
1996 3 

Moby Dick 1 
1998 1 

* Vzorek 53 škol, Jihomoravský kraj 
Hodnota udává počet škol uvádějících konkrétní učebnici 

Z tabulky 1 vyplývá, že nejvíce využívanými učebnicemi pro výuku 
zeměpisu České republiky jsou učebnice z nakladatelství SPN (využívá je více jak 
polovina dotazovaných škol), zejména učebnice s rokem vydání 1993. Za oblíbené 
vydavatelství učebnic zeměpisu České republiky můžeme označit i nakladatelství 
Fortuna, jehož učebnice ve výuce používá 11 oslovených škol. Na sedmi školách 
vyučují zeměpis dle učebnic z Nakladatelství České geografické společnosti. Za 
okrajová nakladatelství z hlediska učebnic zeměpisu České republiky lze označit 
Prospektrum (3 školy) a Mobydick (1 škola). 

Z uvedených zjištění vyplývá několik zajímavých skutečností. Fakt, že u 
obou zkoumaných typů učebnic mají učebnice z jednotlivých nakladatelství takřka 
totožné pořadí, dokazuje, že učitelé zřejmě mají tendenci nakupovat učebnice 
pokud možno od jednoho vydavatele. To je logické, neboť učebnice by měly být 
obsahově koordinovány, učivo v jednotlivých dílech učebnic by na sebe mělo 
navazovat. Tato domněnka je nicméně pouze zdánlivá, neboť existují 
vydavatelství, které obsahové koordinaci učiva nevěnují přílišnou pozornost. 
Jednotlivé díly učebnic se tematicky nejen navzájem překrývají, ale vyskytují se i 
rozdíly v použité terminologii. Výzkumná sonda také mimo jiné dokazuje, že 
poměrně široká nabídka učebnic na našem trhu není plně využívána. Některá 
nakladatelství zabývající se tvorbou učebnic v našem výzkumu vůbec nefigurují. 
Jedná se o nakladatelství Prodos a především o nakladatelství Alter, které se snaží 
ve vyšší míře využívat alternativní výukové formy a postupy. 

i 
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V následující části dotazníku jsme zjišťovali, k jakým účelům učitelé
zkoumané učebnice využívají (viz tabulka 2). 

Tab. 2 K jakým účelům učitelé využívají učebnice? 
K jakým účelům učitelé využívají učebnice? 

Příprava vyučování 42 
Zadávání úkolů při výuce 39 
Práce ve vyučovacích hodinách 33 
Tvorba tematických plánů 32 
Domácí práce žáků 14 
Opakování učiva 12 
Organizace výuky 11 
Kopírování mapek, tabulek aj. pro žáky 5 

* Vzorek 53 škol, Jihomoravský kraj 
Hodnota udává počet učitelů uvádějící konkrétní účel využití učebnice. 

Tabulka 2 dokazuje, že většině učitelů slouží učebnice jako opora při 
plánování a přípravě výuky. S nadsázkou by se dalo říci, že učitelé využívají 
učebnice ve větší míře než samotní žáci. Je nutné upozornit, že žáci, pro které by 
měly být učebnice prioritně vytvářeny (Průcha 1998, s. 108), k nim mají nemalé 
výhrady (Knecht, 2005, s. 70-71). Z výzkumné sondy dále vyplývá, že nemalé 
množství oslovených učitelů používá učebnici k zadávání úkolů při výuce a k další 
práci žáků během výuky. Je zajímavé, že nadpoloviční většina učitelů také vychází 
z učebnic při tvorbě tematických plánů, což, vzhledem k odlišnosti jednotlivých 
učebnic, může přispívat i k odlišnosti výuky v jednotlivých školách. Relativně 
malý počet učitelů užívá učebnice k domácí práci žáků, opakování učiva či 
organizaci výuky. Pro některé učitele slouží učebnice i jako zdroj výukových 
materiálů určených ke zkopírování pro žáky. 

Následně měli učitelé ohodnotit důležitost nabídnutých kritérií v situaci, kdy 
by měli rozhodovat o nákupu nové učebnice (viz tabulka 6). Konkrétně se jednalo 
o ohodnocení významu důležitosti každého ze zmíněných kritérií na pětistupňové 
škále (velmi důležité – zcela nedůležité). Je třeba upozornit, že používání 
pětistupňové škály není zcela přesné, jelikož hodnocení závisí na subjektivním 
pohledu každého hodnotitele. Pro někoho může být střední hodnota dobrá, pro 
někoho již nevyhovující. 

Tab. 6  Nejdůležitější kritéria při nákupu nové učebnice zeměpisu (dle učitelů ZŠ) 
Nejdůležitější kritéria při nákupu nové učebnice zeměpisu (dle učitelů ZŠ) 

Názornost vizuálních prostředků 45 
Obtížnost výkladového textu 42 
Orientace obsahu na život 41 
Přiměřené množství učiva 40 
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Kvalita otázek a úkolů 40 
Odlišení a hierarchizace učiva 39 
Grafická úprava 39 
Přítomnost motivačních prvků 38 
Shrnutí učiva 38 
Mezipředmětové vazby                                 36 
Odkazy na jiné zdroje informací 34 
Pracovní sešit 34 
Návaznost na RVPZV 29 
Uplatnění netradičních výukových metod 29 
Metodická příručka pro učitele 27 
Hmotnost 27 
Kvalita papíru a vazby 23 
Cena 22 
Domácí úkoly 22 
První dojem 20 
Velikost formátu 9 
Nakladatelství 2 

* Vzorek 53 škol, Jihomoravský kraj 
Hodnota udává počet učitelů hodnotících jednotlivá kritéria učebnice jako důležitá. 
V případě shody rozhodoval počet učitelů hodnotících sledované kritérium jako 
nedůležité. 

Pokud bychom učitele postavili do role osob, jež rozhodují o nákupu nových 
učebnic zeměpisu, na prvním místě by na učebnici vyžadovali, aby byla názorná, 
srozumitelná a aby měla obsah orientovaný na život (což je vlastnost, kterou 
v předchozí otázce, kdy učitelé měli zodpovídat otevřenou otázku, nikdo z nich 
neuvedl, nicméně při výběru z nabízených možností se tato vlastnost ukázala jako 
jedna z nejdůležitějších). Dalšími důležitými kritérii při výběru učebnic zeměpisu 
jsou pro učitele přiměřené množství učiva, kvalita otázek a úkolů, oddělení 
základního učiva a celková grafická úprava. Poměrně veliký důraz kladou učitelé 
také na motivační prvky, shrnutí učiva a mezipředmětové vazby. 

Jako nedůležité se dle názoru učitelů jeví veškeré technické komponenty, 
jako formát učebnice, cena, hmotnost a kvalita papíru a vazby. Překvapivě nízkou 
důležitost spatřují učitelé v uplatnění netradičních forem výuky a v přítomnosti 
metodických příruček. 

Závěr 
Výzkumná sonda dokázala, že poměrně široká nabídka učebnic na našem 

trhu není plně využívána. Nejvíce využívanými učebnicemi pro výuku 
regionálního zeměpisu České republiky na základních školách jsou 
v Jihomoravském kraji učebnice z nakladatelství SPN a Fortuna. Za oblíbené 
můžeme označit i učebnice z Nakladatelství České geografické společnosti. 
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Oslovené základní školy mají tedy tendenci nakupovat učebnice pokud možno od 
jednoho vydavatele. 

Většině učitelů slouží učebnice jako opora při plánování a přípravě výuky, 
dále k zadávání úkolů při výuce a k další práci žáků během výuky. Mnozí učitelé 
také vychází z učebnic při tvorbě tematických plánů. Důležitým kritériem při 
výběru učebnice zeměpisu byla pro učitele přehlednost, ucelená řada učebnic, 
kvalitní vizuální komponenty a aktuálnost. 

Pokud bychom učitele postavili do role osob, jež rozhodují o nákupu nových 
učebnic zeměpisu, na prvním místě by na učebnici vyžadovali, aby byla názorná, 
srozumitelná a aby měla obsah orientovaný na život. Dalšími důležitými kritérii 
při výběru učebnic zeměpisu jsou pro učitele přiměřené množství učiva, kvalita 
otázek a úkolů, oddělení základního učiva a celková grafická úprava. Poměrně 
veliký důraz kladou učitelé také na motivační prvky, shrnutí učiva a 
mezipředmětové vazby. 
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HODNOTENIE SELEKTÍVNYCH PREDPOKLADOV CESTOVNÉHO 

RUCHU VO VYBRANÝCH STREDISKÁCH  NITRIANSKEHO KRAJA  

 

Alfred Krogmann, Alena Dubcová 

Úvod 

 Selektívne predpoklady, ako jeden z funkčných pólov cestovného ruchu 

dokumentujú podľa MARIOTA (1983) spôsobilosť spoločnosti zúčastniť sa na 

cestovnom ruchu, t.j. určujú  veľkosť a charakter dopytu po rekreačných 

aktivitách. Sú veľmi ńpecifické, pretože ich určujú účastníci cestovného ruchu, 

s veľmi variabilnými požiadavkami. Navyńe selektívne predpoklady zaznamenali 
po spoločenských zmenách v roku 1989 transformáciu, ktorej výsledkom bolo 

posilnenie významu sociologických predpokladov v ich ńtruktúre v zmysle 

členenia MARIOTA (1983). Selektívne predpoklady vyžadujú z tohto dôvodu iný 

pohľad, ako ponúkla inak pregnantná práca MARIOTA (1983). Pre analýzu 

komplexu selektívnych predpokladov je, ako dokumentujeme nižńie,  

najvhodnejńie  využiť   percepciu.       

  Cieľom príspevku je analyzovať percepciu vybraných stredísk cestovného 

ruchu v Nitrianskom kraji ich návńtevníkmi. 

  

Zhodnotenie literatúry  

  Selektívne predpoklady vynikajú svojou dynamikou oproti v priestore staticky 
pôsobiacim lokalizačným predpokladom. Preto sa na rozdiel od lokalizačných 

predpokladov cestovného ruchu, ktoré sú v geografických ńtúdiách 

frekventovanejńie, selektívnym predpokladom v literatúre venuje menej 

pozornosti. Navyńe uvedený typ predpokladov je styčným bodom geografie 

a sociológie. Posledným atribútom ovplyvňujúcim nižńí stupeň rozpracovanosti 

tejto problematiky bola marginalizácia úlohy účastníka cestovného ruchu pri 

elekcii navńtíveného miesta obmedzením slobody cestovania a  absenciou  

slobodného trhového  prostredia  v  bývalých  socialistických krajinách. 

  Preto sa selektívnym predpokladom venuje väčńia pozornosť v krajinách 

s tradičným konkurenčným  prostredím  a  slobodnou  súťažou.  

  Väčńina ńtúdií je pochopiteľne realizovaná anketovým výskumom, ktorého 
výsledkom je percepcia miesta uskutočnenia aktivít cestovného ruchu. Spravidla 

sú v nej obsiahnuté vńetky  tri  kategórie  predpokladov  v  zmysle  členenia  

MARIOTA (1983). 

  Percepcii lokalizačných predpokladov sa venovali napr. NOHL 

a  NAUMANN (1987).  Percepčné hodnotenie najmä lokalizačných predpokladov 

môže viesť až k posúdeniu imidžu navńtívených miest, čoho príkladom je práca 

KAMPSCHULTE (1999), resp. MATCZAKA (1993).  

  Percepcia realizačných predpokladov má z hľadiska manažmentu cestovného 

ruchu mimoriadny význam. Práve prostredníctvom percepcie získava podklady 

relevantné pre ďalńie smerovanie finančných prostriedkov. Pomocou hodnotenia 

turistickej infrańtruktúry je možné súbor realizačných predpokladov kvalitatívne 

a kvantitatívne zlepńovať.  
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  Veľký počet ńtúdií zameraných na hodnotenie infrańtruktúry je realizovaných 

v tzv. nových spolkových krajinách Nemecka. Dôvodom je uvedomenie si 

kvantitatívneho i kvalitatívneho zaostávania  predovńetkým v tejto oblasti. Takými 

sú napr. práce autorov ako napr.  LAMPIG (1994), WEISS (1994), resp. v Poľsku  

BORKOWSKI (2000). 

  Selektívne predpoklady, vychádzajúce od konkrétnej osoby zúčastnenej na 

cestovnom ruchu je prostredníctvom percepcie hodnotiť problematické. Zaradiť 

sem možno prácu ALBRECHTA a i. (1994), ktorí na príklade skanzenov 

v spolkovej krajine Mecklenburg - Vorpommern hodnotia vzťah úmernosti ceny 

vstupenky k ponúkanému obsahu expozície, resp. STEINBACHA a i. (1983), ktorí 
prostredníctvom ankety zisťovali napr. režim dňa rekreantov strediskách 

cestovného ruchu spolkovej krajiny Salzburg a výdavky na deň pobytu. Zároveň 

možno konńtatovať aj proces odtabuizovania údajov zameraných napr. na príjmy 

návńtevníkov, resp. na ich výdavky na dovolenku, ktoré v zmysle tradičného 

Mariotovho členenia možno zaradiť k sociologickým predpokladom. Potvrdzujú to 

napr. práce STEINBACHA a i. (1983) a LAMPIGOVEJ (1994). Na tomto mieste 

je potrené uviesť práce slovenskej proveniencie, reprezentované predovńetkým 

OTRUBOVOU (1980, 1996), ktorá sleduje vlastníctvo a lokalizáciu chát 

obyvateľov Bratislavy, no percepčná stránka v týchto ńtúdiách nebola sledovaná. 

 

Percepcia v cestovnom ruchu a jej hodnotenie 
  Význam percepcie vo výskume cestovného ruchu je zrejmý z definície 

percepcie podľa PODSIEDLIKA (1993), ktorý ju chápe ako proces nielen 

psychologický, ale aj spoločenský, vznikajúci medzi človekom a strediskom. 

Cieľom procesu percepcie je potom charakteristika strediska – komplexu, 

tvoreného prírodnými a spoločenskými atribútmi. Výsledkom percepcie 

v cestovnom ruchu je rozhodovanie, výber strediska cestovného ruchu. V prípade 

pozitívneho hodnotenia Lx, Rx a Sx je deklarovaná spokojnosť účastníka 

cestovného ruchu a jeho možný návrat, ktorý je dôležitý aj z hľadiska manažmentu 

turizmu (FERNER, 1993; KASPAR, 1995). V prípade nespokojnosti účastník 

cestovného ruchu bude hľadať pre budúci pobyt iné alternatívy s predpokladmi Ly, 

Ry, Sy.  
 Správanie sa človeka v nańom prípade prezentované procesom výberu miesta 

rekreácie je teda výsledkom čiastkových percepcií lokalizačných, realizačných 

a selektívnych predpokladov. 

 

Analýza výsledkov anketového výskumu 

  Anketový prieskum zameraný na percepciu cestovného ruchu sme realizovali 

v ńtyroch strediskách:  Diakovciach, Kalinčiakove, Ńtúrove a v Patinciach na 

prelome júla a augusta.  

V menovaných strediskách sú fundamentálnym predpokladom miestne zdroje 

termálnych vôd. 

  Základná vzorka predstavovala 954 respondentov, z ktorých sme vyselektovali 

respondentov, ktorí nevyužili služby ubytovacích zariadení a preto boli vzhľadom 
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na požadovanú vzorku respondentov irelevantní. Po vyčlenení 354 hárkov sme 

doplnili posudzovanú vzorku tak, aby na každé stredisko pripadlo 150 dotazníkov. 

Celkový počet posudzovaných anketovaných lístkov tak dosiahol hodnotu 600. 

Úvodné otázky v anketovom lístku boli zamerané na základnú charakteristiku 

respondentov.  

  Prevládajúcimi vekovými kategóriami sú vo vńetkých strediskách kategórie 

anketovaných vo veku 30 - 39 a 20 – 29. Ich podiel predstavuje 51,8 % 

z celkového počtu účastníkov ankety.  

  V kategórii vzdelanie registrujeme jednoznačnú prevahu respondentov so 

stredońkolským vzdelaním a to vo vńetkých strediskách. V tomto zmysle 
odpovedalo 420 účastníkov ankety (70,0 %). 

  Z hľadiska kategórie činnosti výsledky potvrdzujú reálnu participáciu na 

cestovnom ruchu vyjadrenú Mariotom (1983), keď dominujúcou kategóriou boli 

zamestnanci, ich zastúpenie dosiahlo takmer 50 % podiel. Uvedená kategória je 

väčńinová v prípade vńetkych sledovaných stredísk.  

  V ńtruktúre respondentov podľa pohlavia dominujú muži- 322  (53,7 % 

z celkového počtu respondentov).  

  Posledná otázka bola zameraná na miesto trvalého bydliska respondenta. 

Väčńina respondentov uviedla mesto (391 odpovedí, t.j. 65,1 %), najväčńí podiel  

anketovaných mali okresy Bratislava (117, t.j. 19,5 %), Dunajská Streda (46, t.j. 

7,7 %) a Poprad (40, t.j.  6,6 %). 
 Na anketovom výskume participovali aj cudzí ńtátni prísluńníci. Z dôvodov 

absencie rečovej bariéry, tradície viazanej na spoločný ńtát a výhodného kurzu 

českej koruny sme zaznamenali vysoké zastúpenie turistov z Českej republiky, 

ktorú reprezentovalo 118 respondentov (19,7 % zo vńetkých opýtaných). 

Návńtevníci z Maďarskej republiky počtom 10 respondentov tvorili 1,6 % 

z celkového počtu respondentov. 

 

 Otázky v druhej časti ankety boli zamerané na hodnotenie miesta realizovania 

rekreácie respondenta. 

 Najvyužívanejńím spôsobom ubytovania účastníkov je stan, resp. karavan. Túto 

cenovo najpriaznivejńiu kategóriu ubytovacích zariadení využilo 175 respondentov 
(29,2 %). Uvedenú kategóriu ubytovacích zariadení preferujú najmä respondenti v 

stredisku Diakovce (78 opýtaných). Služby penziónov využívali počas svojho 

pobytu najmä respondenti v stredisku Kalinčiakovo (v 59 prípadoch)  

a ubytovanie na súkromí (Patince, 47 respondentov). Najnižńí podiel na 

ubytovaniach respondentov v sledovaných strediskách zaznamenávajú z dôvodu 

vyńńích cien hotely. Služby tejto kategórie ubytovacích zariadení využilo celkovo 

64 respondentov (10,7 %), najviac v Ńtúrove – 32 osôb (graf č. 1).  
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Graf č. 1- Spôsob ubytovania respondentov v strediskách cestovného ruchu 
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Zdroj: Krogmann (2005) 

 

  Pre ďalńí rozvoj cestovného ruchu pozitívne pôsobí skutočnosť, že väčńina 

respondentov nie je v mieste pobytu prvýkrát. Na otázku smerovanú na frekvenciu 

návštevnosti celkovo 380 respondentov (63,3 %) deklarovalo predchádzajúce 

skúsenosti s miestom rekreácie. Najviac návratov sme zaznamenali v prípade 

respondentov v Patinciach (114, t.j. 76,0 % z počtu anketovaných v Patinciach) 

a Ńtúrove (98, t.j. 65,0 %).  

  Otázku o dĺžke pobytu sme nechali voľnú. Väčńina respondentov stanovila 

dĺžku svojho pobytu na 5 - 7 dní vo vńetkých miestach anketovania. V tomto 

zmysle odpovedalo celkovo 320 respondentov (53,3 %). Pobyt dlhńí ako 7 dní 

zaznamenávame u respondentov z okresov Humenné, Spińská Nová Ves a taktiež 

uvedenú dĺžku pobytu uvádzali aj respondenti z Českej republiky. Najviac pobytov 

dlhńích ako 7 dní uviedli respondenti v Kalinčiakove (24) a Ńtúrove (18).  

  V čase, keď výrazným spôsobom ovláda mienku ľudí reklama, môžu z pohľadu 

perspektívy rozvoja turizmu v ńtudovanej oblasti negatívne pôsobiť výsledky 
odpovedí na otázku zameranú na spôsob zabezpečenia pobytu. Až 496 (82,6 %) 

respondentov si zabezpečuje pobyt individuálne; služby a sprostredkovanie 

cestovných kancelárií využilo spolu 104 opýtaných, najviac, 65 v Ńtúrove. 

  V ďalńej otázke bolo úlohou respondentov hodnotiť vybrané podmienky 

v rekreačnom stredisku prostredníctvom ńkály ńkolských známok.   

  Ubytovanie ako najlepńie hodnotili respondenti v Ńtúrove (priem. známka 

1,94), kde získalo aj najviac hodnotení výborný (44). Naopak, najhorńie boli 

posúdené ubytovacie možnosti v Diakovciach s priemerom 2,40.  

  Veľmi malé rozdiely sme zaznamenali pri posúdení služieb v stravovacích 

zariadeniach, kde vńetky strediská oscilujú medzi hodnotami 2,20 – 2,52. 

Najlepńie, s priemerom hodnotenia 2,20, boli ohodnotené dve strediská:  Diakovce 
a Kalinčiakovo. Najväčńí počet výborných získali v tejto kategórii Diakovce (45). 

  Kritérium čistota bazéna je pochopiteľne pre vńetky menované strediská veľmi 

dôležitá. Podobne ako v predchádzajúcej kategórii bola najlepńie ohodnotená 

čistota vody v bazénoch v Diakovciach (1,76). Najviac výborných získalo za 

čistotu Kalinčiakovo (66). Naopak najhorńie boli ohodnotené Patince (priemerná 

známka 3,07).  
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  Pre stredisko cestovného ruchu je nutné vedľa primárneho impulzu pre 

potenciálnych rekreantov (v tomto prípade je to termálna voda) zabezpečiť aj 

adekvátne možnosti zábavy a kultúrneho vyžitia. Predovńetkým vďaka ńtatútu 

mestského sídla a taktiež aj bezprostrednou blízkosťou maďarského Ostrihomu 

získalo najlepńie ohodnotenie mesto Ńtúrovo (1,65), ako výborné považuje 

možnosť zábavy v meste a okolí 92 respondentov. Možnosti zábavy hodnotia ako 

najhorńie respondenti v Patinciach (3,26). 

  Pre účastníka cestovného ruchu je taktiež zaujímavá alternatíva zásobovania 

a ńiroký sortiment v obchodoch. Už vyńńie uvádzané dôvody súvisiace so ńtatútom 

mesta sú príčinou najlepńieho ohodnotenia obchodov v Ńtúrove (2,51), naopak, 
výrazne horńie hodnotenie získali vidiecke sídla, ako najhorńie boli ohodnotené 

Patince (3,52). 

  Samozrejmosťou nielen v strediskách cestovného ruchu je vo vyspelých 

krajinách pohostinnosť a ochota. V uvedenej kategórii boli najlepńie hodnotené 

Diakovce (2,40), no počet  „výborných“ je nízky (30). S priemerom 2,99 dosiahlo 

Kalinčiakovo  v   rovnakej kategórii najhorńie ohodnotenie (2,99). 

  Spolu s možnosťou zábavy je ponuka spoznania okolia veľmi dôležitá pre 

zabezpečenie zotrvania návńtevníka v stredisku rekreácie. Výhodná poloha a väčńia 

konkurencia viacerých cestovných kancelárií prispela k ohodnoteniu Ńtúrova ako 

najlepńieho v tejto kategórii (1,36). V uvedenom parametri získalo absolútne 

najväčńí počet výborných ohodnotení (118). V ostatných strediskách cestovného 
ruchu sú možnosti pre spoznanie okolia hodnotené ako dobré. Najhorńie boli 

v tomto kritériu ohodnotené Diakovce (3,30).  

  Ako posledné posudzované kritérium sme zvolili adekvátnosť ceny 

a poskytovaných služieb. Osobitne v súčasnej dobe, v nańich podmienkach 

poznačenej poklesom kúpyschopnosti obyvateľstva, sa stáva závažným dôvodom 

pri rozhodovaní sa o návrate do navńtíveného miesta. 

  Najpriaznivejńie ohodnotili respondenti stredisko Kalinčiakovo (2,26), prisúdili 

mu 20-krát známku výborný. Mestský ńtatút, ako aj funkcia mesta s hraničným 

priechodom, vplývajúcim na ceny, spôsobil zaradenie Ńtúrova (3,23) až na 

posledné miesto v rámci hodnoteného kritéria. 

  Celkovo možno na základe priemeru získaných známok vyhodnotiť ako 
najlepńie stredisko Ńtúrovo (známka 2,20). Veľmi dobre hodnotia respondenti 

stredisko Kalinčiakovo (2,44). Diakovce a Patince anketovaní hodnotia ako dobré 

s priemerom známok 2,60 a 2,80. Známku „výborne“ prisúdili  399 - najčastejńie 

Ńtúrovu. Naopak najfrekventovanejńie bol výskyt negatívnych hodnotení 

zaznamenaný v prípade Patiniec   (106 – krát).  

  Cestovný ruch môže úspeńne fungovať iba v prípade okamžitých reakcií na 

priania a výhrady návńtevníkov. Preto sme pristúpili k zaradeniu otázky zameranej 

na nedostatky v stredisku. Uvedená otázka bola bez pevne daných možností. 

Reakcie respondentov sme zaradili do piatich skupín.  

  Prvá skupina sa týkala stravovacích zariadení, ich ponuky a kvality.  

Nedostatky v tomto prípade uviedlo 126 respondentov (21 %), najviac v Patinciach 

a Ńtúrove (39, resp. 38 respondentov). 
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  Väčńie možnosti ńportovania, resp. kultúry chýbajú 118 (19,7 %), resp. 149 

(24,8 %) respondentom. Absentujú najčastejńie respondentom v Ńtúrove (32), resp. 

v Patinciach (49).  

  Nedostatky v čistote najmä sociálnych zariadení sú závažným problémom, 

ktorý často nedokáže kompenzovať ani mimoriadny prírodný alebo 

kultúrnohistorický predpoklad. Výhrady v tomto zmysle uviedlo 127 respondentov 

(21,2 %). V Diakovciach, resp. Ńtúrove bol tento problém uvádzaný najčastejńie 

v 38, resp. 36 prípadoch. 

  Poslednú skupinu nedostatkov sme označili ako ochotu personálu 

poskytujúceho služby. Ochotu a úctu obsluhujúceho personálu označilo 80 
respondentov (13,3 %) ako chýbajúci faktor, najčastejńie anketovaní v Diakovciach 

(v 29 prípadoch) a Kalinčiakove (21 respondentom). 

  Ukazovateľ  spokojnosti predstavuje aj otázka zameraná na možnosť návratu 

do miesta terajšej dovolenky. Kladne odpovedala väčńina (378) respondentov, čo 

predstavuje 63 % z celkovej vzorky respondentov, absolútne najviac pozitívnych 

odpovedí zaznamenávame u respondentov v Diakovciach (124) a v Ńtúrove (107). 

Návrat do navńtívených stredísk vylučuje 64 respondentov (10,6 %). Najväčńie 

zastúpenie má aj v tomto prípade Ńtúrovo (24 prípadov). Nerozhodnutých je 

zostávajúcich 158 respondentov  (26,3 %).  

  V záverečnej otázke sme zisťovali režim dňa v mieste dovolenky. Výsledky 

dokumentujeme podľa jednotlivých strediskách cestovného ruchu dokumentujeme 
v grafoch č. 2-5.  

 

Záver   

  Prostredníctvom percepcie sme vyhodnotili lokalizačné, realizačné a selektívne 

predpoklady cestovného ruchu vo vybraných rekreačných strediskách Nitrianskeho 

kraja.   

  Výsledky ukázali, že väčńina respondentov prichádza do stredísk cestovného 

ruchu individuálne a zdrží sa v nich 5-7 dní. Na základe hodnotenia parciálnych 

turistických parametrov respondentmi  najlepńie podmienky pre rekreáciu Ńtúrovo 

(priemerná známka 2,2).  Aj napriek uvádzaným nedostatkom, väčńina 

respondentov deklarovala záujem vrátiť sa do navńtíveného miesta.       
  Ńtúdium percepcie má pre strediská cestovného ruchu obrovský význam, 

pretože práve vnímanie navńtívených turistických stredísk má v súčasnosti spolu s 

vplyvom reklamy rozhodujúci význam pre výber budúceho miesta rekreácie, resp. 

ovplyvní návrat rekreantov.  
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Graf č. 2 – Režim dňa rekreantov na termálnom kúpalisku v Diakovciach 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

hod.

%

oddych

prechádzky

šport

zábava

kúpanie

strava

spánok

Zdroj: Krogmann (2005)
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Graf č. 3 – Režim dňa rekreantov na termálnom kúpalisku v Kalinčiakove 
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Graf č. 4 – Režim dňa rekreantov na termálnom kúpalisku v Ńtúrove 
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Zdroj: Krogmann (2005) 
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Graf č. 5 – Režim dňa rekreantov na termálnom kúpalisku v Patinciach 
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VYSŤAHOVALECTVO Z DOLNÉHO SASKA NA SLOVENSKO, JEHO 
PRÍČINY A KULTÚRNE VPLYVY 

Alfred Krogmann 

Úvod 
Pre človeka je typická permanentná snaha vylepšovať si svoje životné 

podmienky, neuspokojiť sa so životným minimom, ktoré má. Túto prirodzenú 
ľudskú vlastnosť označujeme podľa Uhlířa (1993) termínom pleonexia. Jedným 
z jej dôsledkov je ľudská migrácia. Takúto migračnú vlnu zaznamenalo aj Dolné 
Sasko, ktoré bolo východiskom krátkodobých, sezónnych pracovných migrácií, ale 
aj trvalého vysťahovalectva. 

Cieľom príspevku je analyzovať príčiny vysťahovalectva z Dolného Saska v 
19. storočí a poukázať na jeho vplyvy v cieľových obciach Čermany a Veľké 
Ripňany, ktoré patrili v čase ich príchodu do Dolnonitrianskej župy (1850-1860). 

Príčiny vysťahovalectva 
Východiskové územie vysťahovalectva sa nachádza v západnej časti spolkovej 

republiky Dolné Sasko. V 19. storočí, v ktorom bolo predmetné vysťahovanie 
zrealizované, patrila západná časť zdrojového územia kráľovstvu Hannover a 
východná  časť Veľkovojvodstvu Oldenburg. 

Z fyzickogeografického hľadiska je územie súčasťou Severonemeckej 
nížiny- Dammskej zníženine (Krogmann, 1994). Celá severonemecká nížina bola 
ovplyvnená saalskym a weichselským zaľadnením v strednom, resp. mladšom 
pleistocéne. Celé predmetné územie je veľmi málo členité. 

Vďaka polohe a prevládajúcim západným vetrom má oblasť maritímnu klímu, 
ktorá sa prejavuje relatívne chladným a vlhkým letom a miernou, vlhkou zimou. 

Klíma, spolu s prevládajúcimi podzolovými pôdami, veľmi málo vhodnými pre 
poľnohospodárstvo boli hlavným dôvodom vysťahovania sa. 

K významným sociálnym dôvodom vysťahovania treba uviesť aj nemecké 
dedičné právo, podľa ktorého bola pôda s nehnuteľnosťami prisúdená najstaršiemu 
synovi, ten svojim mladším súrodencom odstúpil iba kúsok pôdy na záhradu a 
nový dom. Takto nadobudnutá pôda nestačila mladším súrodencom na prežitie. 
Nevhodné podmienky pre zaistenie životných podmienok k sezónnej odchádzke a 
tiež k vysťahovaniu. 

Od získania nezávislosti Nizozemska vo vojne so Španielskom (1567-1609) 
viedli sezónne migračné prúdy do Nizozemska, kde pracovali ako žatevní 
robotníci, kopali rašelinu a tiež sezónnu prácu nachádzali pri love haringov a 
veľrýb. V zlatej ére (začiatok 18. storočia) odcházalo do Nizozemska okolo 25 000 
sezónnych robotníkov (Scherbring,  Timphus, 1987). 

Zmena geopolitickej situácie, ktorú spôsobil rozpad Nizozemska na dnešné 
Holandsko a Belgicko (1830) spôsobila drastický pokles záujmu o sezónnych 
pracovníkov, napr. v roku 1846 odišlo podľa Detersa (1982) do Holandska iba 23 
osôb. Navyše niekoľko rokov po vzniku Holandska tamojšia vláda vydala zákaz 
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zamestnávať robotníkov zo zahraničia. Daný stav viedol obyvateľov 
k vysťahovaniu. Cieľmi sa stali už vedľa dlhodobo etablovaných USA (92 % 
vysťahovaných) aj Argentína  (2 %), Austrália (2%) a európske štáty (4%). 

Uhorsko-nový cieľ vysťahovalectva 
Medzi európskymi štátmi dominovalo Uhorsko, ktoré sa stalo cieľom 

vysťahovalectva v druhej polovici 19. storočia (cieľmi bolo okolie maďarského 
Szolnoku, Debrecínu a Győru). Na území dnešného Slovenska boli ohniskami 
prisťahovalectva obce Čermany a Veľké Ripňany v dnešnom topoľčianskom 
okrese. 

Uhorskí majitelia pôdy po udalostiach z revolučných rokov 1848/49 prestali 
hospodársky prosperovať a svoje pozemky začali predávať. Prostredníctvom 
inzerátov resp. agentov sa tieto informácie dostali aj na severozápad dnešného 
Nemecka, kde sa stretli s pochopiteľným záujmom. Navyše obhliadky pozemkov 
v Uhorsku sľubovali úrodnú pôdu za veľmi dobrú cenu. K úrodnosti pôdy sa 
viazala aj táto historka v dolnej nemčine, ktorá vznikla práve pri prvej návšteve 
Uhorska: „Äs damaols use Kundschafter dat erstemaol nao Ungarn kömen, do 
güngen sei aobends nich in `nen Gasthus, ne sei tögen ehre Schauhe ut un 
leggeden sük an de Wegkante in`t Körn un schlöpen in. As sei den ännern Moren 
wach würden, konnden sei ehre Schaue nich fienen. Dat Körn was in de Nacht so 
düchtig wassen, dat de Schauhe dor nich mehr utkäken (Deters, 1982). 

Okrem kvalitnej pôdy boli na základe kolonizačného zákona Uhorska 
prisťahovalci zvýhodnení odpustením daní na dobu 6 rokov, slobodou ubytovať sa 
na dobu 15 rokov a pre deti narodené v Hannoversku a Oldenbursku neplatila 
branná povinnosť (Willscher, 1928). 

K vysťahovaniu sa rozhodli ako prvé rodiny z kráľovstva Hannover (Meppen, 
Nortrup, Ankum atď), spojili sa a spoločne odkúpili majetok grófa Degenfeld-
Schönburga s výmerou 780 uhorských jochov pôdy (1 joch = 0, 4315 ha) a 
prislúchajúceho kaštieľa, hospodárskych budov a parku v Čermanoch. Cena 
pozemkov bola stanovená na 110 zlatých za 1 joch a cena úrody, ktorá sa musela 
kúpiť spolu s pozemkami bola stanovená na 125 zlatých za 1 joch Do Čermian 
prichádzajú nemeckí prisťahovalci v rokoch 1858 a 1859. 

Príklad Hannoverčanov nasledovali aj rodiny z veľkovojvodstva Oldenburg 
(napr. z obcí Steinfeld, Schemde, Kroge, Neuenkirchen atď.), ktorým sa spoločne 
podarilo odkúpiť 800 jochov Splenyiovského majetku v Čermanoch. Na svoj 
nadobudnutý majetok prichádzajú v roku 1859 a 1860. Pre túto príležitosť im boli 
vydané pasy, platné jeden rok, oprávňjúce vycestovanie do Uhorska cez Hannover, 
Drážďany. Na obr. č. 1 je kópia cestovného pasu Johanna Bernarda Lüttmerdinga, 
vydaného 15. 6. 1859, umožňujúceho vlastníkovi, jeho manželke a dvom synom 
vycestovanie.   

V rokoch 1859-1860 prichádza do Čermian 68 nemeckých rodín s počtom 285 
osôb. Išlo napr. o rodiny Ahlers, von Bassel, Deters, 
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Obr. č. 1- Cestovný pas Johanna Bernarda Lüttmerdinga vydaný v roku 1859
úradmi Veľkovojvodstva Oldenburg 

Zdroj: Deters, 1982 
Escher, Stümpel atď. Išlo prevažne o poľnohospodárov, kováčov a 

námorníkov. Dodnes sú niektoré ich náhrobné kríže zachované (obr. č. 2 a 3). 

Obr. č. 2 a 3- Náhrobné kríže Hermanna Eschera a Bernardíny 
Escherovej, ktorí patrili k prvým prisťahovalcom do Čermian z Hannoverska a 
Oldenburska 

Zdroj: Krogmann, výskum 
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Aj napriek počiatočným ťažkostiam prisťahovalci vysielajú do svojej starej 
vlasti pozitívne správy, ktoré iniciovali ďalšiu vlnu vysťahovalectva. 

Jej cieľom nebola obec Čermany, kde bola už pôda obsadená, ale neďaleké 
Veľké Ripňany, kde Nemci z Veľkovojvodstva Oldenburg spoločne odkúpili 
majetky šľachtica Szerdahelyho. Podľa Detersa (1982) nie je jasné koľko 
pozemkov kúpili. 

Po uzavretí obchodu prichádza do Veľkých Ripnian najviac dolnosaských 
prisťahovalcov v rokoch 1859-1860. Túto skutočnosť potvrdzuje matrika 
narodených, kde sa uvádza narodenie Franza Josepha Olberdinga dňa 11. marca 
1860. Ide o prvý matričný záznam nemeckých prisťahovalcov vo Veľkých 
Ripňanoch. 

Podľa Detersa (1982) prišlo do Veľkých Ripnian 87 osôb. Išlo o rodiny 
Bahlmann, Beckstette, Böckmann, Bollers, Grimme, Grote, Kramer, Krogmann, 
Kruse, Lange, von Lehmden, Moormann, Olberding, Pund, Rolfes, Rohe, 
Scherbring, Schlarmann, Stiene, Wilberding a Willenbring. 

V ďalších rokoch sa do Veľkých Ripnian prisťahovali rodiny Arkenberg, 
Budke, Bünger, Dillhof, Heuer, Luermann a Schmiesing. Prišli z Dolného Saska a 
tiež z Čermian. Posledný prisťahovalec z Dolného Saska prišiel v roku 1878. 

V roku 1869, kedy bolo prvé sčítanie ľudu v Uhorsku žilo v Čermanoch 227 
Nemcov, ktorí tvorili 44 % z celkového počtu obyvateľov. Vo Veľkých Ripňanoch 
žilo v rovnakom období 74 Nemcov (10 % z celkového počtu obyvateľov). 

Vplyvy prisťahovalcov na hospodársky a spoločenský život na Slovensku 
V novej domovine prisťahovalci v Čermanoch hospodárili spoločne ešte sedem 

rokov po príchode na Slovensko. Naopak vo Veľkých Ripňanoch si spoločne 
nadobudnutý majetok rozdelili okamžite po príchode, na základe vstupného 
vkladu, ktorý realizovali ešte v starej vlasti. Podiely jednotlivých rodín, resp. ich 
vklady sa nezachovali. Kaštieľ prebrali rodiny Rolfes, Krogmann, Olberding a 
Stiene. Posledným trom rodinám slúžil ako bydlisko až do roku 1945. 

Prisťahovalectvo znamenalo pre slovenskú i nemeckú stranu stretnutie rôznych 
kultúr a spôsobov života. 

Hlavným prvkom odlišnosti od autochtónneho obyvateľstva, predovšetkým 
v Čermanoch bol jazyk (priniesli so sebou jazyk plattdeutsch- dolnonemecké 
nárečie), ktorý sa stal zásadnou sociálnou bariérou; veľmi často sa v prvých 
rokoch stalo, že na trhoch nemeckých prisťahovalcov trhovníci oklamali. 

Naopak vo Veľkých Ripňanoch s prisťahovalcami veľmi rýchlo nadviazala 
kontakty miestna inteligencia a stredná vrstva, čím boli jazykové rozdiely 
prekonané oveľa skôr. 

Jazykové disparity však nemeckí prisťahovalci veľmi rýchlo eliminovali a už 
ďalšia generácia bola trojjazyčná, dohovorila sa okrem nemčiny aj úradným 
jazykom- maďarčinou a slovenčinou. 

Rovnako na územie Slovenska priniesli tradíciu nemeckého spôsobu dedenia 
majetkov, čo spôsobilo následný rozptyl (mladších súrodencov) do blízkeho, resp. 
vzdialenejšieho okolia, zatiaľ čo najstarší syn zostáva viazaný na zdedený majetok. 
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Mladší súrodenci odchádzali do miest za štúdiom a remeslom, kde aj zostávali 
(Nitra, Topoľčany, Hlohovec, Levice, Nové Zámky). 

To sa stalo jedným zo zásadných dôvodov znižovanie počtu obyvateľov 
nemeckej národnosti v cieľových obciach. 

Významnou kultúrnou črtou je aj religiozita. Nemeckí osídlenci prichádzajú z 
katolíckej časti Dolného Saska. Toto náboženstvo si prinášajú so sebou, čím 
posilňujú katolicizmus v obciach. 

Od Slovákov sa odlišovali nemeckí prisťahovalci štýlom obliekania- zatiaľ čo 
Slováci nosili západoslovenský plátený odev a Slovenky krátky rubáš, sukňu so 
zásterou, Nemci už pri príchode do novej vlasti nosili mestský dobový odev 
(Kovačevičová, bibliografický záznam neúplný). 

Rozdiely boli aj v stravovacích návykoch a ich dôvodom bola predovšetkým 
odlišná sociálna situácia. Napr. pre nemecké rodiny bolo typické praženie fánok a 
pečenie koláčov v nedeľu; tieto jedlá sa u Slovákov podávali na fašiangy a 
veľkonočné sviatky (Kovačevičová, bibliografický  záznam je neúplný). 

V predmetnom území nie je možné identifikovať typickú dolnosaskú 
architektúru tak, ako to bolo v prípade Stredného Slovenska, Pöss (1999), resp. na 
Spiši, Horváthová (1999), pretože už prví prisťahovalci využili k výstavbe svojich 
domov slovenských majstrov. 

Nemeckí prisťahovalci prispeli aj k rozvoju školstva, založili nemeckú školu 
v Čermanoch (1930) a vo Veľkých Ripňanoch školu s internátom (1939), kde 
chodili do školy aj deti z okolitých obcí. 

Výsledkom zväčša bezproblémového spolužitia s dominantným slovenským 
obyvateľstvom, je aj skutočnosť, že richtármi v Čermanoch boli podľa Ordoša 
s Králikom (1992) Nemci- Gerhard Heuer (1865-1866), Fridrich Escher (1866-
1889), Hermann Hömer (1889-1895), Josef Steltenpohl (1895-1913), Bernard 
Bünger (1890), Josef Rolfes (1913-1920), August Lüttmerding (1920-1923) a 
Hermann Gese (1923-1927), vo Veľkých Ripňanoch boli vo funkcii richtára-
Bernard Arkenberg (1896), Josef Rolfes (1911-1914), Henrik Beckstedt (1920) a 
František Krogmann (1931 a taktiež po funkčnej prestávke aj po II. svetovej 
vojne). 

Jediným zdrojom sociálneho napätia medzi Nemcami a Slovákmi sa stala 
skutočnosť, že Slováci na svojich pozemkoch zle hospodárili, zadlžovali sa a 
postupne predávali svoje pozemky, resp. ich prepíjali. Kupcami boli ich nemeckí 
spoluobčania. Tak sa stalo, že vytvárali vrstvu poľnohospodárskeho proletariátu, 
ktorá pracovala na pôvodne svojich pozemkoch, ale patriacich už nemeckým 
vlastníkom. 

Príchod nemeckých prisťahovalcov znamenal v konečnom dôsledku zásadnú 
zmenu vlastníckych vzťahov poľnospodárskej pôdy v Čermanoch (graf č. 1). 
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Graf č. 1- Zmena vlastníctva poľnohospodárskej pôdy v Čermanoch 
v rokoch 1851-1928 vo vzťahu k národnostnej štruktúre obce 
(1928) 
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Zdroj: Deters, 1982, upravil Krogmann, 2006 

V porovnaní rokov 1858 a 1928 sa stali vlastníkmi takmer 89% z celkovej 
výmery poľnohospodárskej pôdy v Čermanoch, pričom sa na celkovom počte 
obyvateľov Čermian podieľali 30 %. Rovnaká situácia bola podľa Detersa (1982) 
aj vo Veľkých Ripňanoch. 

Tento stav trval až do roku 1945, ďalší vývoj nemeckej národnostnej menšiny 
ovplyvnili politické pomery. 

Koniec druhej svetovej vojny znamenal vyvlastnenie nemeckých pozemkov a 
na základe Nariadenia SNR z 5. júna 1945 § 4 boli Nemci pozbavení 
československého štátneho občianstva, čím stratili všetky občianske práva. 

Zo strachu pred uplatnením kolektívnej viny obyvatelia Čermian a Veľkých 
Ripnian nemeckej národnosti odchádzajú do Nemecka (východné i západné 
okupačné zóny), Rakúska, Kanady, USA a Argentíny, kde žijú dodnes. 

Potomkovia nemeckých prisťahovalcov sú rozptýlení aj po rôznych mestách 
Slovenska a Čiech (potomkovia hlavne zo zmiešaných manželstiev). 

Výsledkom 40 rokov trvajúcej asimilácie je skutočnosť, že v roku 2001 sa 
v Čermanoch nehlásil k nemeckej národnosti žiadny obyvateľ, resp. vo Veľkých 
Ripňanoch jeden (0,05 % z celkového počtu obyvateľov). 

Od roku 1978 došlo k renesancii už takmer zabudnutých vzťahov medzi 
slovenskými obcami a obcou Steinfeld (Timphus, Honkomp, 1996), ktorá zosilnela 
po roku 1989, kedy bola nadviazaná oficiálna spolupráca medzi obcami Čermany a 
Steinfeld na úrovni starostov obcí, o ktorú sa pričinili nemeckí štátni občania, 
narodení v Čermanoch a Veľkých Ripňanoch. Kontakty sú udržované vďaka 
časopisu Tschermanerrundbrief a každé dva roky sa uskutočňuje v Čermanoch, 
resp. v Nemecku stretnutie rodákov pod hlavičkou Tchermaner gemeinschaft 
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(spoločenstva Čermany), no toto kultúrne spoločenstvo je otvorené aj obyvateľom 
slovenskej národnosti. 

V roku 2005 bola na pamiatku prvých prisťahovalcov v Čermanoch odhalená 
pamätná tabuľa postavená na náklady nemeckej strany (obr. č. 4). 

Obrázok č. 4- Pamätná tabuľa v Čermanoch, venovaná 
nemeckým prisťahovalcom do obce 

Zdroj: Krogmann, výskum 

Záver 
Cieľom príspevku bolo poukázať na jednu z posledných migračných vĺn 

smerujúcich z územia Nemecka na Slovensko. Študované nemecké 
prisťahovalectvo obohatilo svojou kultúrou nové prostredie. 

Príchod prisťahovalcov výrazne zmenil vlastnícke pomery pôdy v prospech 
prisťahovalcov, čo sa stalo jediným dôvodom sociálneho napätia medzi 
autochtónnym a alochtónnym obyvateľstvom v Čermanoch a Veľkých Ripňanoch. 
V súčasnej dobe je zastúpenie nemeckej národnosti v obciach Čermany a Veľké 
Ripňany žiadne, resp. minimálne, čo spôsobili politické udalosti po skončení II. 
svetovej vojny a taktiež ich sťahovanie do rôznych miest Slovenska (zmiešané 
manželstvá), resp. emigrácia do Nemecka, Rakúska, Kanady a USA. 

Príspevok vznikol s podporou projektu CGA/VI/8/2004 
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JADROVÁ ENERGETIKA V ŠTÁTOCH STREDNEJ A VÝCHODNEJ 
EURÓPY V KONTEXTE ICH INTEGRÁCIE DO EURÓPSKEJ ÚNIE 

Svetlana Kurucová 

Nuclear safety is the constituent of energetic thinking in European Union. Four 
of ten of new European Union member states operate so-called Soviet type nuclear 
reactors (RBMK and WWER type). Part of them doesn’t suit the western safety 
standards. Therefore, in Accession Treaty to the European Union Bulgaria, 
Lithuania and Slovakia committed to close prematurely some nuclear reactors. 
Nuclear power plants contribute to the social and economic development of 
surrounding region and country during their construction and operation. Besides 
technical and energy problems the nuclear power plant closure also has the social, 
economic and environmental impact on surrounding region, which also manifest 
on the national level. The aim of the contribution is to analyse political-historical 
aspects of the process of nuclear reactors closure in new member (and associated) 
states of European Union as like as to outline possible impacts of their closure. 

Úvod 
Jadrová bezpečnosť je súčasťou energetického myslenia v Európskej únii. Štyri 

z desiatich nových členských štátov Európskej únie majú v prevádzke jadrové 
reaktory tzv. sovietskeho typu (RBMK a VVER), časť ktorých nezodpovedá 
západným bezpečnostným štandardom. Preto sa Bulharsko, Litva a Slovensko 
v Prístupovej zmluve k Európskej únii zaviazali predčasne odstaviť niektoré 
jadrové reaktory. Jadrové elektrárne sa počas svojej výstavby a prevádzky 
podieľajú na sociálnom a ekonomickom rozvoji okolitého regiónu a štátu. Ich 
odstavenie spôsobuje okrem technických a energetických problémov aj sociálne, 
ekonomické a environmentálne dopady na okolitý región, ktoré sa prejavujú aj na 
celoštátnej úrovni. Cieľom príspevku je analýza politicko-historických aspektov 
procesu odstavovania jadrových reaktorov v nových členských štátoch Európskej 
únie a na území „nečlenských“ štátov, ležiacich vo východnej časti Európy, 
a načrtnutie možných sociálnych a ekonomických dopadov ich odstavenia. 

Politicko-historické aspekty odstavenia jadrových reaktorov 
V posledných rokoch stále pretrváva obava o jadrovú bezpečnosť, ktorá 

ovplyvňuje ďalší rozvoj jadrovej energetiky, ako aj prístupové rokovania pre 
potenciálnych členov Európskej únie. Na rozdiel od radiačnej ochrany 
a uplatňovania záruk nad jadrovými materiálmi nie je oblasť jadrovej bezpečnosti 
upravená komunitárnym právom. Čiže, na úrovni Európskej únie sa doteraz 
nepodarilo prijať spoločné, právne záväzné kritériá pre hodnotenie úrovne jadrovej 
bezpečnosti. V dôsledku toho bol aj prístup v hodnotení prípravy na členstvo 
v tejto oblasti odlišný od dvoch vyššie uvedených. V prípade jadrovej bezpečnosti 
sa hľadali mechanizmy, ktorými by bolo možné „opísať“ stav zabezpečenia 
jadrovej bezpečnosti v kandidátskych štátoch prevádzkujúcich jadrové reaktory 
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a porovnať ich so „západoeurópskymi štandardmi“. Za štandardy v jadrovej 
bezpečnosti však ostávajú zodpovedné národné vlády. 

Jadrové reaktory, prevádzkované na území európskych štátov bývalého 
sovietskeho bloku môžeme rozdeliť do nasledovných skupín (pozri Mapa 1): 

• Prvú skupinu tvoria jadrové reaktory prvej generácie (VVER 440-230 
a RBMK). V prvom prípade ide o ľahkovodné reaktory tlakovodného 
typu. V sledovanom regióne sa nachádzajú na území Bulharska (4 
kusy), Ruska (4) a Slovenska (2). Grafitové, vodou chladené reaktory 
(typ RBMK) sú v prevádzke v Litve (1) a v Rusku (11).1 Podľa 
Agendy 2000 nie je možné dosiahnuť akceptovateľný štandard a tieto 
reaktory musia byť odstavené. 

• Do druhej skupiny patria reaktory druhej generácie (VVER-213 a VVER-
1000). Prvý podtyp sa vyskytuje na území Česka (4), Maďarska (4), 
Ruska (2), Slovenska (4) a Ukrajiny (2). Reaktory podtypu VVER-
1000 sú v prevádzke na území Bulharska (2), Česka (2), Ruska (8), 
Slovinska (1) a Ukrajiny (13). Podľa Agendy 2000 je u týchto 
reaktorov možné ekonomicky dosiahnuť medzinárodné bezpečnostné 
štandardy. 

• Do tretej skupiny môžeme zaradiť ťažkovodné reaktory (CANDU), 
ktoré sú prevádzkované na území Rumunska (1). Tieto jadrové 
reaktory spĺňajú medzinárodné bezpečnostné štandardy. 

Zo strany Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, Medzinárodnej 
agentúry pre atómovú energiu a Európskej komisie bola iniciovaná veľká podpora 
s cieľom pozdvihnúť tieto reaktory na „západoeurópsky štandard“, alebo ich aspoň 
podstatne vylepšiť. Táto podpora zahŕňa modifikácie reaktorov, nachádzanie 
a odstraňovanie bezpečnostných nedostatkov, školenie personálu a kontrolu stavu 
súčastí elektrární. 

Napriek vykonaným modernizáciám2 bezpečnostné charakteristiky jadrových 
reaktorov typu RBMK a prvej generácie VVER nezodpovedajú „západným 
bezpečnostným štandardom“. To znamená, že sa odlišujú od tých, ktoré sú nariadené 
západnými schvaľovacími požiadavkami a Európska únia vyžaduje, aby tieto 
reaktory boli po určitom dohodnutom čase zatvorené (skôr ako končí ich konštrukčná 
životnosť). Veľkú zásluhu na tom má havária v Černobyľskej jadrovej elektrárni (rok 
1986), po ktorej vlády západoeurópskych štátov začali poukazovať na reaktory typu 
RBMK a VVER prvej generácie vo východnej Európe s cieľom zdôrazniť vysoký 
stupeň jadrovej bezpečnosti západoeurópskych jadrových reaktorov. 

1 Všetky 4 reaktory typu RBMK v Černobyľskej jadrovej elektrárni boli odstavené v rokoch 1986 až 2000. 
2 V rokoch 1991 až 2000 boli bloky JE V1 Jaslovské Bohunice zmodernizované a vylepšené na medzinárodne 
akceptovateľnú úroveň jadrovej bezpečnosti. 
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Mapa 1: Prevádzkované jadrové reaktory na území strednej a východnej Európy
(stav k 31.12.2005)

Autor: Svetlana Kurucova (2006) 
Prameň: http://www.iaea.org 
Poznámka: na území ázijskej časti Ruska sú v prevádzke 4 jadrové reaktory typu 
EGP-6 a 1 tzv. rýchlo množivý jadrový reaktor typu BN-600 

Tento politický a ekonomický tlak Európskej únie na pristupujúce štáty často 
zodpovedá vlastným cieľovým predstavám Európskej únie o energetickej politike 
ako hľadaniu konkrétneho a ekonomicky rentabilného riešenia energetických 
problémov daných štátov. Na druhej strane, snaha stredo- a východoeurópskych 
štátov pokračovať v prevádzke ich jadrových reaktorov je motivovaná 
ekonomickými príčinami. Avšak, aj niektoré členské štáty „starej“ Európskej únie 
majú záujem na pokračovaní prevádzky jadrových reaktorov. Na území „starej“ 
Európskej únie bol posledný jadrový reaktor dokončený vo Francúzsku v roku 
1999. V dôsledku toho západný jadrový priemysel hľadá objednávky po celom 
svete. Mnoho projektov vo východnej časti Európy bolo v minulom období 
prerušených pre nedostatok financií. Západ ponúkol financie a technickú pomoc. 
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V dôsledku toho východná časť Európy predstavuje odbyt pre západoeurópske 
firmy na dokončenie rozostavaných reaktorov (Terem, P., 2005). 

V Zmluve o pristúpení k Európskej únii sa Slovensko a Litva zaviazali 
predčasne odstaviť jadrové reaktory, ktoré nezodpovedajú „západným 
bezpečnostným štandardom“. Slovensko sa zaviazalo odstaviť blok 1 jadrovej 
elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (ďalej JE) najneskôr do 31.12.2006 a blok 2 
najneskôr do 31.12.2008 (Uznesenie vlády SR č. 801/1999 zo 14.9.1999). Litva sa 
zaviazala odstaviť blok 1 JE Ignalina pred rokom 2005 a blok 2 najneskôr do 
31.12.2009. Zatiaľ však nie je jasné, čo bude znamenať požiadavka „západných 
bezpečnostných štandardov“ pre ostatné jadrové reaktory v postsovietskych 
štátoch. Bulharsko prisľúbilo EÚ odstavenie bloku 1 a 2 JE Kozloduy v roku 20023 

a bloku 3 a 4 v roku 2006. 
Jadrová energetika má na Slovensku, v Litve, ale aj v Bulharsku dôležitú úlohu 

vo výrobe elektrickej energie. Podiel jadrových elektrární na množstve vyrobenej 
elektrickej energie v roku 2005 dosiahol na Slovensku 56,1 % (3. miesto vo svete), 
kým Litva sa umiestnila na 2. mieste vo svete (69,6 %). V Bulharsku tento podiel 
dosiahol v uvedenom roku 44,1 % (7. miesto). JE V1 Jaslovské Bohunice 
pozostáva z dvoch reaktorov typu VVER-440/230, s inštalovaným výkonom 2 x 
440 MWe. Blok 1 bol uvedený do prevádzky v roku 1978 a blok 2 v roku 1980. JE 
Ignalina pozostáva z dvoch reaktorov typu RBMK-1500, s inštalovaným výkonom 
2 x 1500 MWe. Blok 1 bol uvedený do prevádzky v roku 1983 a blok 2 v roku 
1987.4 Čo sa týka bulharskej JE Kozloduj, táto elektráreň pozostáva zo šiestich 
jadrových reaktorov typu VVER (z toho 4 reaktory typu VVER-440/2305 a 2 
reaktory typu VVER-1000/320). 

Potenciálne dopady odstavenia jadrových reaktorov 
Jadrová elektráreň sa počas svojej výstavby a prevádzky podieľa na sociálnom a 

ekonomickom rozvoji okolitého regiónu, ale aj samotného štátu. Jej odstavenie 
spôsobuje okrem technických a energetických problémov aj sociálne, ekonomické 
a environmentálne dopady na okolitý región. Odstavenie jadrovej elektrárne môže 
mať taktiež negatívne dopady aj na ekonomiku celého štátu, ale aj okolitých štátov, 
ktoré sú závislé od importu elektrickej energie. 

Sociálne dopady odstavenia jadrovej elektrárne sú spojené so vzrastom 
nezamestnanosti v okolitom regióne v dôsledku znižovania počtu zamestnancov 
jadrovej elektrárne. Prepúšťanie zamestnancov jadrovej elektrárne môže spôsobiť 
pokles obyvateľstva v regióne v dôsledku jeho emigrácie do iných regiónov. 
Odstavením jadrovej elektrárne sú však zasiahnuté aj iné podniky, ktorých aktivity 
sú spojené s prevádzkou jadrovej elektrárne. Odstavenie jadrovej elektrárne na 
druhej strane môže pôsobiť na rozvoj služieb v regióne, potrebných na 
vyraďovanie jadrovej elektrárne. Dôležitým sociálnym aspektom odstavenia 

3 2 reaktory v bloku 1 a 2 JE Kozloduy boli odstavené v roku 2002.
4 1 jadrový reaktor v bloku 1 v litovskej JE Ignalina bol odstavený 31.12.2004.
5 pozri pozn. číslo 3
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jadrovej elektrárne je aj otázka poskytovania sociálnych kompenzácií prepusteným 
zamestnancom odstavenej jadrovej elektrárne. 

Ekonomické dopady odstavenia jadrovej elektrárne je možné analyzovať na 
regionálnej a celoštátnej úrovni. Ekonomické dopady odstavenia jadrovej 
elektrárne na okolitý región sú úzko spojené so sociálnymi dopadmi. Odstavenie 
jadrovej elektrárne spôsobuje pokles príjmov zasiahnutého regiónu, ktorý je 
zapríčinený redukciou ekonomických aktivít v regióne, ktoré zahrňujú služby 
potrebné pre prevádzku jadrovej elektrárne, ako aj iné ekonomické aktivity 
a služby, vyskytujúce sa v regióne. Odstavenie jadrovej elektrárne môže mať vážny 
dopad na sebestačnosť štátu v zásobovaní elektrickou energiou, čo môže zapríčiniť 
závislosť zasiahnutého štátu od importu elektrickej energie z iných štátov. 
Odstavenie a likvidácia jadrových elektrární taktiež vyžadujú značné finančné 
prostriedky zo štátnych rozpočtov a z medzinárodných fondov na podporu 
odstavenia jadrových elektrární. 

Porovnanie potenciálnych dopadov odstavenia jadrových reaktorov na území 
Slovenska a Litvy je podrobnejšie rozpracované v práci Kurucova, S. (2005), preto 
sa na tomto mieste touto problematikou nebudeme hlbšie zaoberať. 

Záver 
Jadrová bezpečnosť je veľmi citlivou otázkou na území Európskej únie. Časť 

nových členských štátov Európskej únie (vrátane Slovenska) má v prevádzke 
jadrové reaktory tzv. sovietskeho typu (RBMK a VVER-230), ktoré 
nezodpovedajú „západným bezpečnostným štandardom“. Slovensko prijalo, ako 
jednu z podmienok vstupu do Európskej únie, v roku 1999 záväzok odstaviť dva 
bloky JE V1 Bohunice, a to v rokoch 2006 a 2008. V podobnej situácii sa ocitla aj 
Litva a Bulharsko. Keďže jadrová energetika má na Slovensku a v Litve dôležitú 
úlohu vo výrobe elektrickej energie, okolité regióny, ale aj samotné štáty budú 
pomerne značne zasiahnuté sociálnymi a ekonomickými dopadmi odstavenia 
uvedených jadrových reaktorov. Otázne je, akým spôsobom budú tieto štáty riešiť 
kompenzáciu deficitu vyrobenej domácej elektrickej energie. Totiž, po odstavení 
JE V1 Bohunice napriek opatreniam zameraným na zvýšenie výkonov existujúcich 
kapacít nebude možné bez realizácie výstavby nových výrobných kapacít pokryť 
odhadovanú spotrebu elektriny a to ani napriek tomu, že sa budú realizovať všetky 
opatrenia zamerané na zníženie celkovej spotreby elektriny. 
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OPTIMÁLNA VEĽKOSŤ NAJNIŽŠEJ SAMOSPRÁVNEJ JEDNOTKY V
KONTEXTE REALIZÁCIE KOMUNÁLNEJ REFORMY NA SLOVENSKU

Stela Lovacká

Nowadays, settlement structure of the territory and its administrative 
organization are attracting the scientists´ attention. They are predominant “hot 
issues” in the countries of Central and Eastern Europe. The basic unit of local 
self-government in our country is a community (urban or rural) being an 
independent subject of public administration. The point of the paper is what an 
optimal size of local administrative unit in Slovakia should be. 

Úvod 
Príspevok sa zaoberá problematikou stanovenia optimálnej veľkosti obce ako 

bázy pre reformu miestnej samosprávy, ktorá sa pravdepodobne bude realizovať až 
v nadchádzajúcom volebnom období. Obce ako lokálne administratívne jednotky 
na Slovensku sa vyznačujú tým, že sú z hľadiska počtu obyvateľov malé, 
neefektívne hospodáriace s absenciou pro-rozvojových stimulov pre ich rozvoj. 
Možným riešením je zlučovanie, resp. združovanie obcí na báze dobrovoľnosti. 
Vzhľadom na negatívne skúsenosti spred roka 1989 a doposiaľ uskutočnené 
prieskumy sa deklaruje zamietavý postoj väčšiny predstaviteľov samosprávy, ako 
aj obyvateľov obcí. Dodajme, že pre potreby nášho príspevku je ťažiskom 
problematiky rurálne prostredie a teda vidiecke obce, v ktorých žijú na Slovensku 
až dve pätiny obyvateľstva. 

Verejná správa na Slovensku za ostatné polstoročie 
K charakteristickým črtám vývoja postkomunistických krajín za ostatných viac 

ako 15 rokov patria procesy spojené s decentralizáciou a súčasne demokratizáciou 
tvorby a výkonu komplexného systému verejnej správy. Súčasťou transformačných 
procesov bola aj reforma verejnej správy. 

Do roku 1990 bola správa vecí verejných vykonávaná vertikálnou kontrolou 
zhora nadol miestnymi, okresnými a krajskými národnými výbormi. V centrálne 
riadenej spoločnosti obce a mestá ako územnosprávne celky nedisponovali 
právnou subjektivitou, boli pod stálou kontrolou vedúcej politickej sily. 
Príznačným bol proces územnej konsolidácie, v rámci ktorého došlo k radikálnemu 
zníženiu počtu obcí v zmysle uplatnenia strediskovej sústavy obcí. Kým v roku 
1950 bolo v Českej republike 11 459 obcí, na konci 80-tych 20. storočia rokov ich 
počet činil len 4 104 (-58%). Na Slovensku bola situácia obdobná, no menej 
radikálna. Výrazný pokles počtu obcí (-15,8%) nastal medzi rokmi 1950 a 1980. 

V novej podobe sa verejná správa začala formovať po politicko-spoločenských 
zmenách v roku 1991, ktoré odštartovali novú etapu štruktúry verejnej správy na 
Slovensku. Reakciou na proces konsolidácie obcí bol proces fragmentácie, 
následkom ktorého sa zvýšil počet obcí. Počet obcí za jednotlivé obdobia na 
Slovensku uvádza tabuľka  1. 
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Tabuľka 1: Základné údaje o obciach za ostatných 50 rokov na Slovensku

rok plocha v km2 počet obyv. 
v tis. 

hustota 
zaľudneni 

a 

počet 
obcí 

priemerná 
veľkosť obce 

v km2 v tis. 
obyv. 

1950 48996 3442 70 3344 15 1 

1961 49008 4174 85 3237 15 1,3 

1970 49014 4537 93 3091 16 1,5 

1980 49025 4991 102 2725 18 1,8 

1991 49018 5274 108 2834 17 1,9 

2001 49012 5379 110 2883 17 1,9 
Zdroj: kol. autorov (2004) 

Miestna samospráva a obec ako jej základ 
Celý proces reformy verejnej správy bol založený na princípe duálneho 

modelu miestnej verejnej správy, t.j. štátna správa na centrálnej a regionálnej 
úrovni je zreteľne oddelená od samosprávy na miestnej úrovni. A. Belajová a E. 
Balážová (2004) považujú samosprávu za oprávnenie obcí a regiónov samostatne 
rozhodovať a uskutočňovať právom vymedzený okruh záležitostí, ktoré sú priamo 
späté so záujmami obyvateľstva žijúceho v území mesta, dediny, či regiónu. Vo 
všeobecnosti sa rozlišujú dve formy územnej samosprávy – miestna a regionálna. 
Základom miestnej samosprávy je obec (dedina/mesto) ako samostatný subjekt 
verejnej správy. V regionálnej samospráve je základným článkom samosprávny 
kraj združujúci obce v rámci určitého regiónu, s ktorým by sa mali identifikovať 
(Ištok 1999).   

Obec sa - zjednodušene povedané - považuje za základnú priestorovú, sociálnu 
a ekonomickú jednotku spoločnosti. Je základnou územnou a správnou jednotkou 
s vymedzenými obvodmi, zahrňujúcimi jedno alebo viac sídiel, majúcimi vlastnú 
právnu subjektivitu. Počet obcí je v geografickom chápaní vždy menší než počet 
sídel. 

Ústava Slovenskej republiky definuje obec ako „samostatný územný a správny 
celok Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý 
pobyt“ (čl. 64 ods. 2) a ako „právnickú osobu, ktorá za podmienok ustanovených 
zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými 
prostriedkami“ (čl. 65 ods. 1).   

Obec sa ako samostatný samosprávny celok vyznačuje viacerými špecifickými 
znakmi (Ištok, in Ištok-Matlovič-Michaeli 1999): územným základom obce, 
osobným základom obce, orgánmi samosprávy, názvom a obecnou/mestskou 
symbolikou (erb, vlajka, pečať, znelka). 
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Optimálna veľkosť najnižšej samosprávnej jednotky 
Súčasťou reformy verejnej správy je presun kompetencií z orgánov štátnej 

správy na samosprávu. Niektoré samosprávy však z dôvodu ich veľkosti nie sú 
schopné vykonávať delegované množstvo kompetencií, čo vyúsťuje do úvah o 
vymedzení optimálnej veľkosti obce pre podmienky Slovenska. Viaceré štúdie 
popisujúce európske skúsenosti s priebehom reformy verejnej správy totiž 
poukazujú na vyššiu efektívnosť a výkonnosť správnych orgánov v menšom počte 
samosprávnych jednotiek s vyšším počtom ich obyvateľov. Najnižšou 
samosprávnou jednotkou v mnohých európskych štátoch je tzv. municipalita, resp. 
komúna skladajúca sa z viacerých (mnohých) obcí. 

Tradičnými ukazovateľmi, o ktoré sa pri štúdiu sídelnej štruktúry a stanovení 
optimálnej veľkosti samosprávy opierame, sú počet obyvateľov a rozloha obce. Aj 
D. S. King (1984, cit. Swianiewicz 2002) sa domnieva, že počet obyvateľov je 
všeobecne rozšíreným a najvplyvnejším indikátorom, ktorý sa priamo vzťahuje k 
občanom využívajúcim služby obce. Základné parametre lokálnych 
samosprávnych jednotiek vo vybraných štátoch Európy ponúka tab. 2. Tieto údaje 
sú výsledkom reforiem miestnej samosprávy, v rámci ktorých sa stalo „trendom“ 
zlučovanie obcí s hranicou minimálne 5 000 obyvateľov. Pokračovanie 
fragmentácie bolo typické len pre Francúzsko, a to z dôvodu histórie a tradície. 

Tabuľka 2: Priemerný počet obyvateľov a priemerná rozloha najnižších 
samosprávnych  jednotiek vo vybraných štátoch Európy 

štát % munic. 
s < 1 000 

obyv. 

PPO PR v 
km2 

štát % 
munic. 
s <1 000 

obyv. 

PPO PR v 
km2 

Anglicko a 
Wales 

0 12300 
0 

533 Nórsko 4 9000 710 

Litva 0 66000 1166 Chorvátsko 3 8800 104 

Juhoslávia 0 49500 487 Rumunsko 2 7600 81 

Bulharsko 0 35000 432 Taliansko 24 6500 38 

Švédsko 0 29500 1959 Estónsko 9 5700 178 

Holandsko 0.2 20500 60 Španielsko 61 5000 60 

Dánsko 0 18000 150 Ukrajina NA 4600 56 

Poľsko 0 16000 130 Lotyšsko 32 4300 115 

Macedónsk 
o 

3 15800 209 Maďarsko 54 3300 32 

Slovinsko 3 10300 106 Slovensko 68 1900 17 
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Albánsko 0 10000 77 Česká 
republika 

80 1700 13 

Fínsko 5 10500 730 Francúzsko 77 1300 15 
PPO – priemerný počet obyvateľov 
PR – priemerná rozloha 
Zdroj: P. Swianiewicz (2002), NA – údaj neuvedený 

Z tabuľky vyplýva, že najrozdrobenejšiu sídelnú štruktúru okrem 
Francúzska predovšetkým Česká republika a Slovensko. Pre SR a ČR je 
charakteristická nerovnomernosť osídlenia, vysoká prevaha malých obcí a nízke 
priemerné veľkosti obcí z hľadiska počtu obyvateľov. Poukazuje sa najmä na 
rozsiahlu sieť malých obcí a im prislúchajúci počet samospráv. 

Na základe prezentovaných úvah možno v Európe rozlíšiť 4 základné typy 
usporiadania a fungovania miestnej správy, resp. základného stupňa územnej 
samosprávy – obce (Knedlová 2005): 

1. škandinávsky typ – veľké obce vzhľadom k počtu obyvateľov a rozlohe, 
významná miera samostatnosti a výrazný podiel na príjmoch z miestnych 
daní, 

2. napoleonský typ – obce sú malé aj veľké (vzhľadom k počtu obyvateľov), 
miera samostatnosti nie je tak významná, silný vplyv a kontrola štátnej 
správy, 

3. stredoeurópsky typ – obce sú menšie (vzhľadom k počtu obyvateľov i 
rozlohe), majú významnú mieru samostatnosti, ale v určitom obmedzení a 
pevne stanovenom rámci, 

4. britský typ – obce sú väčšie, majú o niečo menšie právomoci než v type
        škandinávskom. Je tu však silne obmedzená štátna správa v oblasti
        financovania. 

V kontexte hľadania optimálnej veľkosti obcí existujú principiálne dva 
okruhy odborníkov – jedny podporujú ideu spájania sa malých obcí do väčších 
jednotiek, iní zastávajú myšlienku fragmentovanej štruktúry malých obcí. 
Zástancovia väčších územných jednotiek, ku ktorým patrí aj väčšina slovenských 
odborníkov, uvažujú o relevantnosti štyroch kritérií (Tichý 2005): 

a) účinnosť – väčšie útvary môžu zabezpečovať viac služieb a lepšie služby 
za nižšie náklady, 

b) demokracia – aký typ veľkostnej štruktúry môže zabezpečiť optimálnu 
kontrolu občanov nad správou a zodpovednosťou volených 
predstaviteľov, 

c) vývoj – aké typy územnej organizácie obcí sú najlepšie pripravené na 
iniciovanie ekonomického vývoja na svojom území, 

d) distribúcia – aká veľkosť obce bude zabezpečovať lepšiu 
a spravodlivejšiu distribúciu služieb, úloh a daňových zaťažení.  
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Reforma miestnej samosprávy na Slovensku 
V. Nižňanský, splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy 

(2005) za najzávažnejšie problematické okruhy smerujúce k potrebe komunálnej 
reformy považuje: 

1. fragmentovanú sídelnú štruktúru s prevahou malých obcí, 
2. konkurencieschopnosť a reprodukčnú schopnosť vidieckeho prostredia, 
3. hospodárenie a ekonomiku poskytovaných služieb, 
4. kvalitu poskytovaných služieb. 

Dodáva, že Slovensko sa musí podrobnejšie zaoberať vzťahom medzi 
efektívnou veľkosťou samosprávnej jednotky a vplyvom obyvateľov na rozsah 
a štruktúru poskytovaných služieb (ibid). Na Slovensku odborná verejnosť tvrdí, 
že veľký počet obcí je nežiadúci, pretože zmenšuje efektívnosť výkonu oboch 
druhov kompetencií, no ako bolo uvedené, slovenská verejnosť sa obáva 
integračných tendencií prameniacich z negatívnych historických skúseností so 
spoločnými národnými výbormi pred rokom 1989. Problematické bude presadenie 
idey zlučovania, resp. združovania obcí a to najmä vzhľadom na citlivú otázku 
zachovania autonómneho postavenia obcí. Prieskumy verejnosti v tejto otázke sú 
prekvapivo pozitívne. Podľa výskumu realizovaného Slovenským rozhlasom 
68,4% občanov nad 14 rokov presadzuje skôr medziobecnú spoluprácu bez straty 
samostatnosti obcí. Na druhej strane 38,2% respondentov sa priklonilo 
k zlučovaniu obcí do väčších celkov. 

Záver 
Je teda nevyhnutné zamýšľať sa nad optimálnou veľkosťou najnižšej 

samosprávnej jednotky. Rovnako nevyhnutné bude dbať na zachovanie väčšiny 
súčasných obcí, udržanie ich identity, zabránenie dominancie obce, ktorá bude 
sídlom samosprávnych orgánov a municipality a tiež zabezpečenie dostupnosti 
administratívnych služieb pre občanov obcí patriacich do danej municipality. V 
súlade s názorom D. Tichého (2005) odporúčame voliť spôsob zachovania 
pôvodnej obce, vzhľadom na identifikáciu obyvateľov s obcou (jej komunitou a 
priestorom), rovnako ako zachovanie symbolickej politickej reprezentácie (napr. 
čestný starosta). Združovanie obcí Slovenska na dobrovoľnom základe presadzuje 
aj Združenie miest a obcí Slovenska. 
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VÝZNAM HISTORICKÝCH MÁP PRE ŠTÚDIUM VÝVOJA KRAJINY ČR
ZA POSLEDNÝCH 250 ROKOV. 

Peter Mackovčin - Jaromír Demek -  Marek Havlíček   

Úvod 
Autorský kolektív sa od roku 2005 zaoberá v rámci dlhodobej výzkumnej 

úlohy MSM 6293305101 kvantitatívnym hodnotením vývoja kultúrnej krajiny 
Českej republiky za uplynulých 250 rokov. Výzkum bol zahájený 1. 1 .2005 
v rámci oddelenia ekologie krajiny Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR. 
S účinnosťou od 1. 6. 2006 pokračuje vo Výzkumnom ústave Silva Taroucy pre 
krajinu a okrasné zahradnictvo. Obe inštitúcie pôsobia v rezorte Ministerstva 
životného prostredia ČR. 

Za posledných 250 rokov dochádzalo v krajinách Českej republiky 
k zásadným zmenám. Odštartovala priemyselná revolúcia spojená s výstavbou 
výrobných závodov, intenzívným využívaním neobnoviteľných prírodných 
zdrojov, rozvojom dopravnej infraštruktúry, koncentráciou obyvateľstva do miest 
a zároveň rozširovaním urbanizovaných území, reguláciou a znečisťovaním 
vodných tokov, mechanizáciou až zpriemyselnením poľnohospodárstva. Skutočne 
veľkým zásahom do vývoja krajiny bola v 19. storočí raabizáciá, v 20. storočí 
potom prvá a druhá agrárna reforma a povojnová kolektivizácia 
v poľnohospodárstve. V druhej polovici 20. storočia sa krajine prejavuje vplyv 
znečistenia životného prostredia a globálného oteplovania atmosféry Zeme. 
Dôležitou súčasťou štúdia vývoja krajiny je kvantitatívne hodnotenie využívania 
krajinnej pokrievky, ktoré je prejavom interakcie ľudských aktivít s primárnou 
krajinnou štruktúrou (prírodnou matricou). 

Využívanie zeme v ČR je priestorovo veľmi rôznorodé. Štúdium tejto 
priestorovej heterogenity ukázalo veľký vplyv typov využívania zeme na krajinnú 
štruktúru, pôdy a georeliéf. Jedným z cieľov výzkumnej úlohy je kvantitatívne 
vyhodnotenie zmien vo využívaní zeme v jednotlivých časových obdobiach 
(rezoch) od roku 1760 po súčasnosť. 

Použité metódy 
Kvantitatívne štúdium využívania zeme má významný integračný potenciál, 

pretože spojuje ako štúdium vplyvu prírodných podmienok na spôsob hospodárskej 
činnosti obyvateľstva, tak aj spätnú väzbu typov využívania zeme na chovanie 
krajiny, hlavne na typy a intenzitu prírodných (fyzickogeografických) pochoodv 
prebiehajúcich v kultúrnej krajine (Žigrai, 2002). Z daného hľadiska sa ako 
najvýhodnejšia ukázala kartografická polygónová výzkumná metóda. Autori sa 
rozhodli ako podklad k štúdii zpracovať digitálne mapy využívania zeme celého 
územia ČR v mierke 1:200 000 za jednotlivé časové obdobia. Ako neoceniteľný 
zdroj informácií o spôsoboch využívania zeme poslúžia historické topografické 
mapy v mierkach 1:28 800, 1:25 000 a 1:10 000. Atorom sa podarilo získať skoro 
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kompletné súbory topografických máp celého štátneho územia v digitálnej podobe 
a to 
- prvého rakúského vojenského mapovania z rokov 1763-1783 v mierke 1:28 800 
(obr. 1) 
- druhého rakúského vojenského mapovania z rokov 1836-1852 v mierke 1:28 800 
(obr. 2) 
- tretieho rakúského vojenského mapovania z rokov 1876-1880 v mierke 1: 25 000 
(obr. 3) 
- československého vojenského mapovania z rokov 1952-1955 v mierke 1: 25 000 
(obr. 4) 
- československého vojenského mapovania z rokov 1970-1984 v mierke 1: 25 000 
- československého a českého vojenského mapovania z rokov 1988-1995 v mierke 
1:25 000
- základnej mapy ČR z roku 2005 v mierke 1:10 000 (obr. 5). 

Pri digitálnom zpracovaní sú problémy s 1. rakúskym vojenským 
mapovaním, ktoré nebolo zostavené podľa trigonometrickej siete a jeho 
georeferencovanie na súčasné mapové podklady je veľmi komplikované. Tretie 
rakúske vojenské mapovanie sa nepodarilo zachovať v pôvodných farebných 
origináloch a mnohé listy sú len v čiernobielom vyhotovení ako kópie. Bohužiaľ 
významná je medzera medzi 3. rakúským vojenským mapovaním 1876-1880 
a československým vojenským mapovaním z rokov 1952-1955. Za obdobie 
existencie tzv. 1. Československej republiky sa uskutočnila iba reambulácia 3. 
rakúského vojenského mapovania len v pohraničných oblastiach a v okolí Prahy, 
Brna a Olomouca. Tento nedostatok sa snáď podarí odstrániť vyhodnotením 
leteckých fotografií zhotovených v období pred druhou svetovou vojnou. 

Na základe informácií obsiahnutých v hore uvedených mapových sadách je 
pre jednotlivé časové obdobia v súčasnosti zpracovaných 7 súborov výsledných 
máp využívania zeme v digitálnom tvare. 

Mapy využívania zeme za obdobie 1763 až 2005 
K jednotlivým súborom topografickým máp sú k dispozícií znakové kľúče. Na 
základe analýzy týchto kľúčov bola zostavená legenda máp využívania zeme 
v mierke 1:200 000. Mierka výslednej digitálnej mapy 1:200 000 sa volila podľa 
vedeckých kritérií a z dôvodu praktického využívania nachádzajúcich sa 
informácií. Mapa mierky 1:200 000 je dosť podrobná a zároveň je v silách 
zostavovateľov spracovať  tým istým spôsobom celé územie Českej republiky. 
Na výsledných digitálnych mapách sú spracované tieto plochy: 

1. polia 
2. trvalé trávnaté plochy (lúky, pastviny, mokrade s vegetáciou, ladom 

ležiace plochy) 
3. záhrady, sady mimo intravilán 
4. vinice, chmelnice mimo intravilán 
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5. les 
6. vodné 
7. vidiecka zástavba 
8. mestská zástavba 
9. rekreačné

 0. ostatné plochy mimo intravilán, predovšetkým 
• priemyselné 
• poľnohospodárske (kravíny, ošípárne, hydinárne) 
• dopravné (pokiaľ sú areálom – železničné a autobusové 

stanice, letiská, parkoviská apod.) 
• cintoríny a iné pietne miesta 
• obranné (hrady, , zrúcaniny, pevnosti) 
• vodohospodárske (suché poldery) 
• ťažobné 
• devastované (rumoviská, strže, zosúvanie) 
• skládky odpadov. 

Z líniových prvkov sú na mapách vodné toky, železnice a cesty. 
Digitálne spracovanie máp potom dovoľuje ďalšie operácie s obsiahnutými 

informáciami. Pre kvantitatívne hodnotenie vývoja krajiny je dôležitá informácia 
o plošnom rozsahu jednotlivých typov využívania zeme a porovnanie zmien ich 
podielu za skúmaný časový úsek ako aj z kartografického i štatistického pohľadu. 
Je možné kartograficky zobraziť počet zmien využívania zeme pre jednotlivé 
plochy, čo ukazuje na dynamiku zmien krajiny alebo naopak stabilitu krajiny (obr. 
7). Je možné hodnotiť zmeny v krajine na jednej strane medzi jednotlivými 
časovými obdobiami napr. 1840 (2. rakúske vojenské mapovanie) a 1880. (3 
rakúske vojenské mapovanie) alebo za dlhšiu časovú etapu (napr. 1840- 2005 obr. 
7. alebo celkom za celé sledované obdobie temer 250 rokov. Na mapách sa 
prejavujú trendy vo vývoji krajiny – napr. mnoho zmien využívania pôdy ako napr. 
les – lúky – pole či naopak: pole – lúka – les. Z pohľadu vývoja krajiny je dôležité 
ohraničenie stabilných jadier krajiny, t.j. plôch, ktoré sa vo využívaní za celé 
sledované obdobie nemenili. 

Významný je trend rastu sídiel a rozširovania zastavanej pôdy v období 
priemyselnej revolúcie i na nevhodných plochách z pohľadu prírodných 
podmienok (napr. zastavanie údolných a poriečnych nív). Zaujímavé je tiež 
sledovanie zmeny rozlohy trvalých trávnatých plôch, predovšetkým lúk, poskytuje 
nám to informáciu o vývoji poľnohospodárskej krajiny. Nové poznatky tak isto 
dáva sledovanie zmien rybničných sústav, ktoré doposiaľ neboli kvantitatívne a ani 
priestorovo (kartograficky) spracované v celonárodnom meradle. Vysledované 
zmeny a trendy vo využívaní zeme sa dajú vyjadriť kartograficky v mape 
a štatisticky v grafe či tabuľke. Mapy podávajú zaujímavé informácie 
o fragmentácií kultúrnej krajiny v dôsledku výstavby cestnej a železničnej siete. 
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Pri spracovaní digitálnych máp využitia zeme na podklade historických máp 
autori používajú metódy GIS, predovšetkým software ArcGis 9.1. Doposiaľ sa 
autorom nepodarilo nájsť vhodný program pre automatizáciu mapovania využitia 
zeme. Program eCognition používaný pre automatické vyhodnocovanie leteckých 
a družicových fotografií sa ukázal ako málo vhodný pre vyhodnocovanie 
historických či súčasných máp. 

Autori venujú pozornosť aj vizualizácii dosiahnutých výsledkov pomocou 
digitálneho modelu terénu (DTM). Vizualizácia má vedecký aj praktický význam. 
DTM bol vytvorený pomocou programu ArcGIS 9.1. PCI Geomatica a IDRISI. 
Dôležitých výsledkov pri vizualizácii krajiny autori dosiahli prekrytom DTM 
s mapami využitia zeme, geologickými a pôdnymi mapami a leteckými 
fotografiami. 

Záver 
Doposiaľ získané výsledky výskumnej úlohy ukázali na veľký význam 

historických topografických máp pre poznanie vývoja krajiny Českej republiky za 
posledných 250 rokov. Vytvorenie rozsiahlej digitálnej databáze zo 7 súborov 
historických topografických máp z obdobia 1763 – 2005 z celého územia štátu 
poskytlo množstvo cenných informácií významných pri hodnotení trendov vývoja 
kultúrnej krajiny. Digitalizácia historických topografických máp s použitím metód 
GIS pri spracovaní máp využitia zeme veľmi uľahčuje kartografické práce na 
výsledných mapách. Metódy GIS potom umožňujú kombináciu prvkov a 
z databáze vytvárať ďalšie tematické mapy. Prínosná je aj vizualizácia vývoja 
krajiny pomocou 3D modelov. Na podklade máp využívania zeme potom je možné 
v záverečnej etape výskumnej úlohy vyhotoviť mapy typov krajín. 
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PÔRODNOSŤ A PLODNOSŤ NA SLOVENSKU – KOMPARÁCIA 
S VYBRANÝMI KRAJINAMI EURÓPY 

Jana Marenčáková, Iveta Bartáková 

Natality, as the basic component of the reproduction process, recorded in the 
long-term development as well as in the development of the recent years distinct 
changes in all european countries. But the intensity and speed of this changes are 
very different. For this reasons we can identify in level of individual indicators 
shining regional differentiation in whole historical development of Europe. The 
aim of this paper is to comprehend and document regional differences in natality 
and fertility in european countries with special attention to natality and fertility by 
legitimity of births. 

Úvod 
Vo všetkých krajinách Európy sledujeme v dlhodobom vývoji ako i vo vývoji 

posledných rokov výrazné zmeny v pôrodnosti a plodnosti. Rozdiely sú však 
v intenzite a rýchlosti týchto zmien v čase, čoho dôsledkom je dlhodobo výrazná 
priestorová diferencovanosť pôrodnosti i plodnosti v Európe. 

K výrazným zmenám v pôrodnosti a plodnosti ale i celkovo v demografickom 
správaní, označovaných ako druhá demografická revolúcia, dochádza vo viacerých 
populáciách najmä západnej a severnej Európy už v 60. rokoch 20. stor., zatiaľ čo 
vo východnej Európe až v období transformácie spoločnosti v 90. rokoch 20. stor.. 

Oslabovanie funkcie manželstva a rodiny, nárast intenzity nezosobášených 
spolužití (kohabitácií) ako aj narastajúca mimomanželská pôrodnosť sú základné 
črty nového modelu demografického správania v Európe. Medzi krajinami Európy 
sledujeme značné rozdiely nielen v podiele detí, ktoré sa rodia mimo manželstva, 
ale aj v úrovni manželskej a mimomanželskej plodnosti. 

Cieľom tohto príspevku, je postihnúť a dokumentovať priestorové rozdiely 
v pôrodnosti a plodnosti v európskych krajinách so špeciálnym zreteľom na 
pôrodnosť a plodnosť podľa legitimity narodených. 

Časovo-priestorová diferencovanosť pôrodnosti a plodnosti v Európe 
Na základe vývoja ukazovateľov pôrodnosti a plodnosti (hrubá miera 

živorodenosti, úhrnná a všeobecná plodnosť, plodnosť v jednotlivých vekových 
kategóriách, podiel narodených mimo manželstva, priemerný vek ženy pri pôrode 
a pri prvom pôrode) od 60. rokov 20. stor. v štátoch Európy môžeme vyčleniť dve 
relatívne kompaktné oblasti. Prvú oblasť tvoria štáty severnej, západnej a časti 
južnej Európy, druhú predovšetkým krajiny východnej Európy. Ukazuje sa, že 
spoločná politická a ekonomická minulosť, ako aj poloha v rámci Európy sú 
významnými faktormi vývoja týchto procesov. 

Základný rozdiel vyčlenených dvoch oblastí je v období, kedy prišlo 
k najvýraznejším zmenám pôrodnosti a plodnosti. V prvej skupine štátov to bolo 
už v prvej polovici sledovaného obdobia i skôr, zatiaľ čo v druhej oblasti prišlo 
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k radikálnym zmenám až v druhej polovici obdobia. Ani jednu z oblastí nemožno 
považovať za homogénnu (Marenčáková, J., Švajková, M., 2002). Krajiny 
ekonomicky vyspelej Európy možno z pohľadu vývoja ukazovateľov pôrodnosti 
a plodnosti rozdeliť do troch typov: 

Typ A: Švédsko, Španielsko, Slovinsko, Holandsko, Dánsko, Švajčiarsko, 
Nemecko, Taliansko, Fínsko, 
Typ B: Francúzsko, San Marino, Monako, Andorra, Belgicko, Rakúsko, 
Luxembursko, Lichtenštajnsko, 
Typ C: Írsko, Nórsko, Portugalsko, Veľká Británia, 

a prevažne postsocialistická Európa bola rozdelená na štyri vývojové typy: 
Typ D: Grécko, Lotyšsko, Česko, Maďarsko, Estónsko, Poľsko, Island, 
Chorvátsko, 
Typ E: Rusko, Ukrajina, Litva, Bielorusko, 
Typ F: Bulharsko, Slovensko, Rumunsko, Macedónsko, 
Typ G: Juhoslávia, Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko. 
Rozdiel medzi tromi typmi ekonomicky vyspelých krajín bol v počiatočnej 

úrovni intenzitných ukazovateľov pôrodnosti a plodnosti, ktoré boli v type A 
podpriemerné, B priemerné, C málo nadpriemerné v rámci Európy. V súčasnosti 
neprevyšujú významne európsky priemer, pričom najvyššie sú v type C. V čase 
dochádza vo všetkých troch typoch k poklesu plodnosti vo všetkých vekových 
kategóriách, k zvyšovaniu veku maximálnej plodnosti, ktorá je v súčasnosti 
dosahovaná vo veku 25-29 rokov, príp. 30-34 rokov (štáty typu A). Súčasne 
výrazne narastá priemerný vek ženy pri narodení dieťaťa a prvého dieťaťa 
(najmenej v type C), ktoré patria v súčasnosti k najvyšším v Európe. Podiel 
narodených mimo manželstva sa zvýšil vo všetkých typoch (najvýraznejšie v type 
C) až na nadpriemernú úroveň v súčasnosti v Európe. 

V štyroch typoch druhej oblasti bola úroveň intenzitných ukazovateľov 
pôrodnosti a plodnosti v 60. rokoch 20. stor. relatívne vysoká (najvyššia v type F), 
pričom ich prudký pokles od 90. rokov spôsobil ich zníženie zväčša až na 
podpriemernú úroveň v Európe. V čase klesá plodnosť spravidla vo všetkých 
vekových kategóriách, výnimkou sú viaceré štáty bývalého ZSSR (typ E), kde 
zaznamenala plodnosť žien do 19 rokov nárast. Maximum plodnosti bolo v celom 
období v štátoch uvažovanej oblasti v kategóriách 20-24 alebo 25-29 rokov, pričom 
vo väčšine z nich je to v súčasnosti vo veku 20-24 rokov. Priemerný vek ženy pri 
narodení dieťaťa i prvého dieťaťa v krajinách týchto štyroch typov patria medzi 
najnižšie v Európe, pričom minimum dosahovali v celom vývoji v type F. Podiel 
narodených mimo manželstva sa zvýšil vo všetkých typoch, no nerovnakým 
tempom. Najväčší nárast zaznamenal v type F, až na nadpriemernú úroveň v rámci 
Európy, naopak najmenší v type G, kde je úroveň tohto ukazovateľa podpriemerná. 

Manželská a mimomanželská plodnosť na Slovensku a vo vybraných štátoch 
Európy 

Vývoj pôrodnosti a plodnosti mal v jednotlivých vyčlenených typoch v Európe 
osobité črty. Možno predpokladať, čiastočne aj na základe podielu narodených 

169



mimo manželstva, isté odlišnosti aj v pôrodnosti a plodnosti analyzovanej nie 
celkovo ale oddelene pre vydaté a nevydaté ženy. Z vyčlenených typov (výnimkou 
typu G pre nedostatok dát) sme vybrali jeden štát ako predstaviteľ daného typu 
vývoja pôrodnosti a plodnosti, pre ktorý sme uskutočnili podrobnejšiu analýzu 
manželskej a mimomanželskej plodnosti. Pritom sme dbali na to, aby pre vybrané 
štáty bola dostupná databáza potrebná pre realizáciu analýzy. 

Na Slovensku (typ F) v r. 1990 pripadal najvyšší podiel zo všetkých živo 
narodených v manželstve na ženy vo veku 20-24 rokov, za ktorou nasledujú 25-29 
ročné ženy. Rovnakú situáciu pozorujeme v Česku (typ D) a Litve (typ E). Vo 
všetkých troch štátoch na uvedené dve vekové kategórie pripadá spolu 70-75% 
živo narodených. Odlišná situácia je v štátoch Švédsko (typ A), Francúzsko (typ 
B), Nórsko (typ C), v ktorých maximálny podiel dosahujú vydaté ženy 25-29 
ročné, nasledované 30-34 ročnými. V r. 2003 na Slovensku i v Litve mala vyššie 
zastúpenie na počte živo narodených kategória 25-29 ročných vydatých žien ako 
20-24 ročných. Zároveň u oboch krajín zaznamenávame medzi r. 1990 a 2003 
nárast podielu pripadajúceho na vydaté ženy vo veku 30-34 rokov a naopak pokles 
v kategórii do 19 rokov. V Česku v r. 2003 bolo rozloženie pôrodov podľa veku u 
vydatých žien približne rovnaké ako v r. 1990 vo vybraných krajinách typov A, B, 
C. V týchto štátoch typov A, B, C sa zastúpenie vydatých žien vo veku 30-34 
rokov na počte živo narodených v manželstve v r. 2003 stalo dominantným a na 
druhej pozícii sa ocitla veková kategória 25-29 rokov. 

Najvyšší podiel zo všetkých živo narodených mimo manželstva pripadal v r. 
1990 na Slovensku na vekovú skupinu do 19 rokov, za ktorou nasledovali 20-24 
ročné nevydaté ženy. Obe skupiny sa podieľali na počte živo narodených mimo 
manželstva 67%. V Česku bolo pomerne vyrovnané zastúpenie živo narodených 
nevydatým ženám vo veku do 19 rokov a 20-24 rokov s tesným prvenstvom 20-24 
ročných. V Nórsku a Litve nevydaté ženy najviac pôrodov realizovali vo veku 20-
24 rokov, a potom vo veku 25-29 rokov. Najvyšší podiel na počte živo narodených 
mimo manželstva vo Švédsku a Francúzsku pripadal na 25-29 ročné a potom na 
20-24 ročné ženy. Na Slovensku v r. 2003 bol najvyšší podiel živo narodených 
mimo manželstva v kategóriách do 19 a 20-24 rokov ako v r. 1990, len ich poradie 
sa zmenilo, na prvom mieste bola kategória 20-24. Vo Švédsku, Francúzsku 
a Nórsku zaznamenávame v r. 2003 najviac živo narodených mimo manželstva 
u 25-29 ročných žien, za ktorými nasledujú 30-34 ročné nevydaté ženy. Podobne 
v Česku bol podiel živo narodených mimo manželstva najvyšší u žien vo veku 25-
29 rokov, za ktorou však nasleduje kategória 20-24 rokov. V Litve z hľadiska 
sledovaného ukazovateľa nesledujeme zreteľné zmeny medzi r. 1990 a 2003. 

V r. 1990 vo vybraných krajinách bola plodnosť vydatých žien najvyššia vo 
vekovej skupine 15-19 rokov, a to v dôsledku malého počtu vydatých žien 
a vysokého počtu narodených detí vydatým ženám v tomto veku. S rastúcim 
vekom úroveň manželskej plodnosti klesá. V porovnaní so Slovenskom bola 
úroveň plodnosti vydatých žien vo vekových kategóriách do 24 rokov vo všetkých 
ostatných štátoch nižšia, a naopak u kategórií nad 25 rokov vyššia, resp. približne 
rovnaká (Česko, Litva). Do r. 2003 sa situácia výrazne zmenila, a to z hľadiska 
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rozloženia aj úrovne plodnosti vydatých žien podľa veku. Medzi r. 1990 a 2003 
zaznamenávame pokles úrovne plodnosti vydatých žien v nižších vekových 
kategóriách do 24 rokov v prípade Nórska a Česka, resp. do 29 rokov v prípade 
Švédska, Slovenska, Litvy a nárast úrovne plodnosti v ostatných vekových 
kategóriách. Uvedený trend poukazuje na posun pôrodov vydatých žien do 
vyššieho veku. Osobitý vývoj malo Francúzsko, kde vo všetkých vekových 
skupinách miery plodnosti vydatých žien zreteľne vzrástli. Krivka plodnosti 
vydatých žien podľa veku sa od r. 1990 do 2003 najvýraznejšie zmenila vo 
Švédsku a Nórsku, keď sa v r. 2003 miery plodnosti vydatých žien vo vekových 
skupinách 15-19, 20-24 a 25-29 rokov dostali na približne rovnakú úroveň (obr. 1). 

Plodnosť nevydatých žien v r. 1990 dosahuje vo všetkých vekových 
kategóriách (výnimkou okrajových) najnižšie hodnoty spomedzi vybraných 
európskych krajín na Slovensku. Krivka plodnosti nevydatých žien Slovenska má 
nevýrazné maximum vo veku 25-29 rokov s podružným maximom vo veku 20-24 
rokov. Analogické rozloženie mimomanželskej plodnosti podľa veku v r. 1990 
zaznamenávame v Česku a Litve. Vo Švédsku, Nórsku a Francúzsku bola 
maximálna plodnosť nevydatých žien dosahovaná tiež vo veku 25-29 rokov, avšak 
druhou najplodnejšou skupinou boli 30-34 ročné nevydaté ženy. V r. 2003 bola na 
Slovensku maximálna plodnosť nevydatých žien vo veku 25-29 rokov a za ňou 
nasledovala kategória 30-34 rokov. Podobné rozloženie plodnosti nevydatých žien 
pozorujeme v Litve. V krajinách reprezentujúcich typy A, B, C bola maximálna 
mimomanželská plodnosť vo veku 30-34 rokov a na druhom mieste bola kategória 
25-29 rokov. Rovnaký model plodnosti nevydatých žien zaznamenávame v Česku, 
pričom úroveň plodnosti je vo všetkých vekových kategóriách nižšia ako vo 
vybraných krajinách západnej a severnej Európy (obr. 2). 

Záver 
Dlhodobo v rámci Európy identifikujeme značné priestorové rozdiely 

v úrovni ukazovateľov pôrodnosti a plodnosti. Krajiny strednej a východnej 
Európy zaznamenali odlišný vývoj procesov pôrodnosti a plodnosti za posledných 
50 rokov ako krajiny západnej, severnej, resp. niektoré krajiny južnej Európy, ale 
ani tieto dva súbory štátov nie sú vnútorne homogénne. 

Od 90. rokov na Slovensku až 70-75% živo narodých detí v manželstve sa 
rodí ženám vo veku 20-24 a 25-29 rokov (podobne ako v Česku a Litve), napriek 
tomu, že počet i podiel vydatých žien v uvedených dvoch kategóriách v čase klesá. 
Odlišná situácia je v Švédsku, Nórsku, Francúzsku, kde najväčší podiel živo 
narodených v manželstve pripadá na ženy vo veku 25-29 a 30-34 rokov. Zo 
všetkých živo narodených mimo manželstva 65-67% sa na Slovensku rodí ženám 
vo veku 20-24 a 15-19 rokov, pričom absolútny počet i zastúpenie nevydatých žien 
v týchto dvoch kategóriách v čase narastá. V ostatných sledovaných krajinách 
pripadá najvyšší podiel živo narodených mimo manželstva na vyššie vekové 
kategórie, v Česku a Litve na kategórie 20-24 a 25-29 rokov, v Nórsku, Švédsku 
a Francúzsku na 25-29 a 30-34 rokov. 
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Plodnosť vydatých žien je vo všetkých sledovaných štátoch najvyššia vo 
veku 15-19 rokov (v dôsledku malého počtu vydatých žien a vysokého počtu 
narodených detí) a 20-24 rokov, pričom najvýraznejšie sa po r. 1989 plodnosť 
znižuje práve u kategórií do 24 rokov v súvislosti s dočasným odkladom založenia 
rodiny do vyššieho veku. Väčšie rozdiely medzi krajinami sú v plodnosti vydatých 
žien 25-29 a 30-34 ročných, ktorá je vyššia vo Švédsku, Nórsku, Francúzsku 
v porovnaní so Slovenskom, Českom a Litvou. U nevydatých žien Slovenska je 
najvyššia úroveň plodnosti vo veku 25-29 rokov (podobne ako v Litve), pričom 
najvýraznejší bol rast intenzity plodnosti u 30-34 a 35-39 ročných nevydatých žien. 
V Švédsku, Nórsku, Francúzsku a Česku je maximum plodnosti nevydatých žien 
vo veku 30-34 rokov. 
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KONTINENT NEBO SVĚTADÍL? 

Jozef Mečiar 

This paper deals with diferences in using words "continent" and 
"worldpart" in Czech geography and with the influences which this diferences 
have on the problem of the number of continents etc. This problem causes very bad 
reputation to the geography in the public and complications for teaching of 
geography at schools and for the formal practice of internatinal life too. There are 
given some reasons for discriminating the contents of these two words from 
various aspects. 

Úvodem 
Nedávno jsem připomínkoval obsah jedné chystané učebnice regionální 

geografie. Byla docela dobře koncipována, ale kromě jiného jsem si přitom všiml 
jedné věci: Přestože autoři zpočátku celkem správně odlišili obsah pojmů 
"kontinent" a "světadíl", libovolně pak tyto pojmy obsahově zaměňovali (dokonce i 
v jednom a témže odstavci) nebo je používali jako pouhá synonyma. (Jednou byla 
např. Asie světadílem a hned nato zas kontinentem atd.) Znovu mi to připomnělo 
skutečnost, že v otázce definování a používání těchto pojmů není geografická obec 
stále jednotná. A nejen že není jednotná, ale zdá se, jako by jí to dokonce ani 
nevadilo. Přitom nejednotné definování stejně jako zaměňování těchto termínů 
určitě také přispívá k dojmu, že geografie na jedné straně s velkou slávou 
regionalizuje svět až na úroveň mikrochory, a přitom na druhé straně není schopna 
ani spočítat, kolik je vlastně na Zemi světadílů či kontinentů. Aspoň se tak zdá 
podle toho, jak se jejich udávané počty liší od pěti do sedmi6, v odborné a naučné 
literatuře geografické a potažmo pak i v literatuře negeografické. Jen se podívejte, 
kolik je tu domácích i zahraničních geografických encyklopedií či učebnic - a 
každá tvrdí v této souvislosti něco jiného a většinou jen velmi vágně a nejistě. 
(Některé vysokoškolské učebnice fyzické geografie zas jejich počet ani 
neuvádějí.7) To je dost pochybná prezentace geografie jak v očích žáků a studentů, 
tak v očích široké veřejnosti, z níž se rekrutují i řídící pracovníci různých sfér. 
Proto bych zde chtěl aspoň v krátkosti připomenout několik důvodů k odlišnému 
používání těchto pojmů. 

"Geomorfologický" Kontinent 
Rozdíl mezi oblastmi nakupení kapalných a pevných hmot je jedním z 

nejmarkantnějších chorických rozdílů v krajinné sféře, protože je podložen přímo 
rozdílem skupenství. Pro jejich prostorové odlišení se proto jako první ujal pojem 

6 Pět např. /Malá čs. encyklopédie, 1985/; šest např. /Činčura, J. a kol., 1983/; sedm 
např. /Demek, J. a kol. 1976/, /Whittow, J. 1984/ či /Malý encykl. slovník, 1972/. 
7 Např. /Havrlant, M. a kol., 1982/, /Horník, S. a kol., 1982/ či /Horník, S. a kol., 
1986/. 
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"souš" pro část Země, vynořenou nad hladinu světového oceánu. Velmi brzy si také 
člověk uvědomil, že oproti vodám se tato souš vyznačuje mnohem větší pevností, a 
tak vzniklo její další označení jako "pevnina". Přitom se asi ostrovy (jako menší 
části souše ležící za "nepevnou" vodou) zdály člověku z hlediska jejich pevnosti 
asi přeci jen podezřelejší, a tak byly někdy z pojmu "pevnina" vylučovány. A tak -
aby se stále nepletlo pojetí „ostrovy zahrnující“ s pojetím „ostrovy vylučujícím“ -
vznikl nakonec fyzickogeograficky definovaný pojem "kontinent", zdůrazňující 
"souvislost" (z latinského "continens" - "držící pohromadě, souvislý, nepřetržitý", 
viz /Kábrt, J. a kol. 1996/.). Původně tak kontinent znamenal ne jakoukoli, ale jen 
"velmi rozsáhlou souvislou část souše resp. pevniny",8 tj. bez ostrovů." 

K čemu by pak vedlo, kdybychom s takovýmto geomorfologickým 
pojetím kontinentu ztotožnili pojem "světadíl"? K tomu, že by se najednou mimo 
takto definované světadíly ocitly všechny k nim přilehlé ostrovy - např. Velká 
Británie mimo Evropy. (Což by bylo "shocking" i pro Angličany, cestující sice 
stále ze svého ostrova na "continent", ale přesto se považující za Evropany, tj. 
příslušníky evropského světadílu). Ale nejen to - ony by přitom jako světadíly 
zmizely i Evropa a Asie, protože obě jsou součástí jedné "rozsáhlé souvislé části 
souše" (euroasijského kontinentu, který by tak musel být považován za jediný 
světadíl). 

"Geologicko-geomorfologický" kontinent 
Jestliže v původní "geomorfologické" definici kontinentu byla 

"souvislost" rysem jednoznačným, problém tu stále dělal nejednoznačný rys 
"rozsáhlosti" - proč by měla být kontinentem Austrálie a ne třeba Grónsko? A také 
pojem "souše" tu začal dělat problém když se ukázalo, že vymezení hranic 
kontinentů vůči oceánu se v průběhu geologických období výrazně mění (nehledě 
na každodenní detailní změny vlivem přílivu a odlivu). Proto se (zvláště vlivem 
geologů) začal obsah pojmu kontinent postupně měnit tak, že se do něj začala 
promítat ani ne tak jeho geomorfologická hranice vůči oceánským vodám, jako 
spíše otázka na vlastní podstatu kontinentu a jeho vývoje (což pak vedlo i k 
vysvětlení toho, proč vlastně většinou své plochy ční nad hladinou oceánu). Proto 
dnes za kontinenty považujeme rozsáhlé souvislé bloky sialu (tj. "střední" a 
"svrchní" zemské kůry), horizontálně od sebe oddělené oblastmi, v nichž se 
nachází pouze bazaltová ("spodní") zemská kůra, zalitá vodami světového oceánu. 

K čemu by pak vedlo, kdybychom pojem "světadíl" ztotožnili s tímto 
novým geologicko-geomorfologickým pojetím kontinentu? 

Za prvé - Evropa a Asie by i nadále nemohly existovat jako světadíly, ale jen 
jako součásti euroasijského kontinentálního světadílu, protože i toto nové pojetí 
kontinentu stále zdůrazňuje jeho souvislost. Členění na kontinenty tudíž vůbec 

8Dodnes se toto geomorfologické pojetí kontinentu udržuje v mnoha 
publikacích, byť často v zmodernizované formulaci. Viz např. /Činčura, J. a kol., s. 
286/, kde by kontinentem, souší, pevninou měla být rozsáhlá souvislá část zemské 
kůry, obklopená světovým oceánem. 
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nemusí korespondovat s členěním na litosférické desky - podstatná tu je aktuální 
prostorová souvislost bloku sialu (nazývaného také pevninská zemská kůra), byť 
by byl složen z několika původně samostatných sialových bloků, stmelených 
srážkou různých litosférických desek, v jejichž rámci se tyto dílčí bloky nacházejí. 
A právě z důvodu souvislosti evropského a asijského bloku sialu nemluvíme o 
evropském či asijském kontinentu, ale i nadále jen o jediném kontinentu 
euroasijském (na jehož vytvoření se podílelo několik litosférických desek). 

Za druhé - k takovýmto "kontinentálním" světadílům by sice opět patřila 
většina k nim přilehlých ostrovů (včetně Velké Británie), protože geologicko-
geomorfologicky definovaný "kontinent" může do určité vzdálenosti pokračovat i 
pod hladinou oceánu tzv. kontinentálním prahem. Skutečnou hranicí kontinentu je 
tak až strmý kontinentální svah (přecházející pak do hlubokomořských pánví tzv. 
kontinentálním úpatím). Vzhledem k tomu se pak ostrovy vyčnívající z 
kontinentálního prahu (a výjimečně třeba i z kontinentálního svahu) považují za 
součást příslušného kontinentu. Stále by však zůstávalo obrovské množství 
ostrovů, které bychom nemohli zařadit k žádnému z takto "kontinentálně" 
chápaných světadílů. Že přitom nemusí jít jen o malé prostory svědčí i to, že k 
žádnému kontinentu nelze zařadit např. ostrovy rozptýlené v rozlehlé Oceánii. 
Kdybychom přitom ztotožnili "kontinent" se "světadílem", nemohli bychom tyto 
ostrovy zařadit k žádnému světadílu. A nemusí jít jen o ostrovy malé - např. i 
takový Island či Azory by najednou přestaly patřit nejen k Evropě rozpuštěné v 
"euroasijském" kontinentálním světadílu, ale i k tomuto hypotetickému 
„euroasijskému světadílu“ samému, protože tyto ostrovy neleží ani na 
euroasijském kontinentálním svahu, natož na euroasijském kontinentálním prahu. 
Jde totiž o třetihorní vyvřeliny na středoatlantském hřbetu, které nemají s 
geologickým vývojem euroasijského kontinentu bezprostředně co dělat. Přitom se 
ale běžně řadí Island a Azory k Evropě, a to i přesto, že Azory leží poněkud blíž 
Africe a Island o hodně blíž Americe. Tak jak je to tedy? 

"Sociogeografický" světadíl 
Jak je vidět, musíme se smířit s tím, že na fyzickogeografické kontinenty 

se dělí jen menší část světa, zatímco jeho větší část se dělí na oceány, v nichž leží i 
mnoho takových ostrovů, které nepatří k žádnému kontinentu. Kdybychom tedy při 
dělení světa používali jen fyzickogeografický "kontinent", nemohli bychom tyto 
ostrovy přiřadit k žádnému suchozemskému makrocelku - nehledě na to, že by 
přitom navíc z dané hierarchické úrovně zmizely i takové makrocelky jako je např. 
Evropa, Asie či Oceánie (kterou by se navíc nepodařilo udržet ani na nižší 
hierarchické úrovni jako "subkontinent"). A právě v obou těchto prekérních 
případech přichází teprve k užitku pojem "světadíl" (latinsky "pars mundi" či 
"orbis terrárum"). Používáním tohoto pojmu se geografie snaží na fundamentu 
fyzickogeografických kontinentů vyčlenit jim hierarchicky a územně adekvátní 
sociogeografické celky - celky, vymezené tudíž dle zcela jiných kriterií a tedy na 
vymezení kontinentů jinak relativně nezávislé. Sociogeografický pojem "světadíl" 
totiž zohledňuje relativně samostatný historicko-společenský vývoj rozlehlých 
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(nadnárodních a nadstátních) území nejvyšší hierarchické úrovně, primárně 
podmíněný i rozložením kontinentů. Území světadílů tedy z hlediska souše či 
geologické struktury nemusí být vůbec souvislá, ale mohou spojovat určité části 
souše i s velmi odlehlými ostrovy. Územně se přitom jednotlivé kontinenty a 
světadíly relativně mohou, ale i nemusí plně krýt. Máme tak na jedné straně 
například "africký" kontinent i světadíl, které se ve svém územním vymezení moc 
neliší. Na druhé straně však např. území "euroasijského" kontinentu je rozděleno 
(až na nepatrné výjimky) do dvou světadílů - "Evropy" a "Asie". Přitom do 
"evropského" či "asijského" světadílu patří i mnohé ostrovy, které nepatří k 
"euroasijskému" kontinentu. Obdobně máme vedle kontinentu "Austrálie" 
světadíl nazývaný "Austrálie a Oceánie" (přičemž žádný kontinent "Oceánie" 
neexistuje). 

Etymologické aspekty 
Důvodem rozlišení pojmů "kontinent" a "světadíl" samozřejmě není žádné 

"zachraňování" Evropy aj. světadílů či jednotlivých ostrovů pro ně. Ve skutečnosti 
jde o to, že svět má nekonečné množství vlastností, takže i na jeho členění se lze 
podle konkrétních potřeb praxe dívat z nejrůznějších hledisek - a zvolíme-li v 
rámci jedné hierarchické úrovně různá kriteria členění, nemusí se výsledné díly 
jednoho členění vůbec krýt s díly členění jiného. 

Nesnažme se přitom násilně zdůvodňovat ztotožnění pojmu "světadíl" s 
pojmem "kontinent" etymologicky na základě toho, že u obou jde o "dělení světa 
na díly". Proti tomu mluví především pět důvodů: 

a) Jde tu o díly světa vymezené na základě různých kvalitativních kritérií. 
Fyzickogeografický pojem kontinent se už zaužíval pro hledisko geologicko-
geomorfologické, zatímco sociogeografický pojem světadíl pro hledisko 
historicko-společenské. Takových kritérií si ale můžeme zvolit nekonečně mnoho -
biogeografické, výrobněgeografické, politickogeografické atd. - aniž si budeme pro 
každé toto hledisko znovu nárokovat pojmy kontinent či světadíl. (Tím spíše, že se 
celky vymezené na jejich základě opět nebudou prostorově plně krýt s výše 
uvedenými kontinenty či světadíly). 

b) Svět se na kontinenty ani na světadíly nedělí bezezbytku, protože vedle 
nich jsou tu ještě i oceány. Takže to, že jsou kontinenty skutečně určitými díly 
světa ještě neznamená, že je musíme označovat termínem "světadíl" - právě tak se 
přece svět vedle toho "dělí" i na oceány, a přesto ani  tyto oceánské díly světa zatím 
nikdo za "světadíly" ani neoznačuje, ani je nepočítá do počtu světadílů. 

c) Svět lze přece dělit na územní díly různé hierarchické úrovně - takže je 
pak jeho "dílem" i ta jeho nejmenší územní část - mikrochora či mikroregion. To 
přece neznamená, že pak kvůli tomu budeme za "světadíl" označovat i každou 
mikrochoru. (Jinak - pokud bychom odhlédli od územního principu - by takovým 
pochybným "světadílem" mohl být nakonec i každý atom). Používání specificky 
utvářeného slovního spojení "světadíl" se totiž ustálilo ne pro všechny díly světa, 
ale jen pro jejich určitou podmnožinu - tj. pro územní díly světa vymezené dle 
určitého kriteria na určité hierarchické úrovni. 

i 

177



d) S etymologickým argumentem "dělení světa na díly" by si ostatně 
právě geografie měla zahrávat co nejméně. Na jedné straně totiž s potěšením 
označuje svá četná díla (a donedávna i vyučovací předměty) hrdými názvy jako 
"Zeměpis světa", "Atlas světa" nebo "Všeobecně zeměpisná mapa světa", 
"Politická mapa světa" atd. Na druhé straně jsem však přes toto tradičně rozsáhlé 
geografické používání slova "svět" dosud ve své praxi nikde na jeho geografickou 
definici nenarazil. V tomto slovním spojení tak vlastně zůstává nezodpovězena 
otázka o "zeměpis čeho" tu vlastně jde - a jak pak chcete "dělit svět na díly" když 
nevíte, co máte tím "světem" na mysli a co tedy chcete vlastně dělit. /Mečiar, J. 
2005/. (Původní český termín „zemědíl“ byl tedy rozhodně přesnější.) Tím nechci 
říci, že případným vyškrtnutím pojmu "svět" bychom museli nutně škrtnout i 
pojem "světadíl" - chci tím jen ukázat, že etymologické zdůvodňování rozšíření 
termínu "světadíl" i na kontinent a popř. i na další jinak vymezené "díly" světa 
nemá pro geografii žádný smysl. 

e) To vše se ostatně i zcela přirozeně odráží v geografické terminologii, 
kde neznáme žádné "světadílové", ale pouze "kontinentální" klima, ledovec, svah, 
zemskou kůru, drift ap., stejně jako se dosud moc nesetkáváme s pojmem 
"euroasijský světadíl". 

Závěr 
S ohledem na výše řečené sám za sebe konstatuji, že je žádoucí, aby 

striktní rozlišování pojmů kontinent a světadíl definitivně zakotvilo nejen v 
odborné, ale konečně i v naučné a encyklopedické literatuře. Pak snad už konečně 
dojde i ke shodě o způsobu jejich vymezování a potažmo i ke shodě o jejich 
konkrétním vymezení a počtu. To už je ovšem téma vhodnější pro nějaký další 
článek, stejně jako diskuse o samotném významu dělení objektu geografie na 
takové megachorické celky jako jsou kontinenty, světadíly a oceány. 
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PONICKÝ KRAS DRIENOCKEJ VRCHOVINY 

Pavel  MICHAL 

Úvod a vymedzenie územia 
Krasová krajina Drienockej vrchoviny sa vyznačuje osobitnými 

fyziognomickými črtami, ktoré sú vyjadrené povrchovými a podzemnými formami 
krasového reliéfu a osobitnou povrchovou a podzemnou cirkuláciou krasovej vody. 
Charakteristické znaky krasového fenoménu sú výsledkom rozpustnosti 
a priepustnosti hornín, najmä vápencov, rýchleho priesaku zrážkových vôd do 
horninového prostredia, formujúcich sa do podzemných tokov s následnou tvorbou 
povrchových a podzemných krasových tvarov. 

Drienocká vrchovina, ktorú sme vyčlenili ako osobitný podcelok 
Zvolenskej kotliny, predstavuje krasovú krajinu s vysokým stupňom povrchového 
a podzemného skrasovatenia. Je to krajina s typickým krasovým hydrologickým 
režimom s infiltráciou zrážkových vôd do podzemia, s prechodom od 
puklinovo-krasovej cirkulácie podzemných vôd k turbulentnej cirkulácii, až 
k tvorbe podzemných tokov. 

Po preskúmaní a spoznaní územia Drienockej vrchoviny, ktorého 
súčasťou je aj Ponický kras možno toto územie považovať v plnom zmysle za 
model krasovej krajiny. Početnosť krasových tvarov, prípadne ich veľkosť je síce 
neporovnateľná so Slovenským krasom, ale aj napriek tomu toto územie poskytuje 
veľa možností pre skúmanie krasu. 

Ponický kras je v rámci krasových území Drienockej vrchoviny (Ponický, 
Lehotský a Môlčanský kras) najkomplexnejším krasovým územím z hľadiska 
zastúpenia počtu typov krasových foriem a z hľadiska stupňa skrasovatenia. 

Územie Ponického krasu sne vymedzili západne, severozápadne 
a juhozápadne od Poník. Do takto vymedzeného územia možno pribrať aj Oravce, 
ktoré sa nachádzajú na jeho juhovýchodnom okraji. 

Ponický kras Drienockej vrchoviny 
Ponický kras je z hľadiska rozlohy, počtu typov krasových foriem a ich 

početnosti a z hľadiska stupňa skrasovatenia najvýznamnejším krasovým územím 
Drienockej vrchoviny. Sú tu zastúpené všetky významné formy a javy, ktoré 
súvisia s povrchovým krasovatením a s fluviokrasovými procesmi okrem poljí, 
a to: škrapy, krasové jamy, uvala, suché doliny, poloslepé doliny, slepá dolina, 
krasová okrajová plošina, krasová priehlbeň, krasové chrbty, v recovitá dolina, 
ponory, vyvieračky. Zastúpené sú aj formy, ktoré súvisia s podzemnými krasovými 
procesmi, ako sú jaskyne, alebo iné priestory (kaverny, komíny a iné podzemné 
dutiny). 

Pre obmedzenu kapacitu mailu nie su s clankom preposlane fotky. 
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Mapa 1
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Mapa 2
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V Ponickom krasovom území je najväčšie sústredenie škrapov v rámci celej 
Drienckej vrchoviny. Ide najmä o všeobecné škrapy, ktoré sú na viacerých 
miestach rozptýlené do škrapových polí. Takéto polia nájdeme na vrcholovej 
plošine Drienka (606 m), na jeho severovýchodnom a severnom svahu, tiež na 
vrcholovej plošine kóty 606 m nachádzajúcej sa západne od Drienka. Menej časté 
sú puklinové škrapy, ktoré nájdeme na chrbtoch tvoriacich prepážky medzi 
krasovými jamami, napr. v krasovej priehlbni lemujúcej západný svah Drienka. 
Spomínaná krasová priehlbeň je jediná v Ponickom krase, ktorá spĺňa kritériá 
krasovej priehlbne. Východné úpätie Drienka lemuje okrajová krasová plošina, 
ktorá je tiež jedinou formou svojho druhu v Ponickom krase. V severnej časti tejto 
okrajovej roviny možno vyčleniť formu, ktorú považujeme za uvalu. Dĺžka uvaly 
je okolo 800 m a šírka asi 200 m. Na jej dne sa nachádzajú mladšie lievikovité 
krasové jamy. 

Najpočetnejšie zastúpenou povrchovou krasovou formou sú krasové jamy. 
V skúmanom území možno podľa genézy vyčleniť krasové jamy vzniknuté 
prepadnutím povál do podzemných priestorov a krasové jamy vzniknuté 
rozpúšťacou činnosťou vody. Krasové jamy prvého typu môžeme vymedziť 
v krasovej priehlbni západne od kóty 606 m, kde bol tvorivým faktorom ich vzniku 
podzemný tok Oraveckej vyvieračky tým, že sa strop podzemného toku občas 
zrútil. Ostatné krasové jamy patria k druhému typu. Podľa tvaru tu rozlišujeme 
misovité a lievikovité krasové jamy. V Ponickom krase výrazne prevládajú 
z hľadiska tvaru lievikovité krasové jamy, ktoré majú priemer od 10 do 150 m 
a hĺbku až 10 m. Krasové jamy teda nájdeme na dne krasovej priehlbne západne od 
Drienka, na dne okrajovej krasovej plošiny a uvaly, ktoré lemujú východné úpätie 
Drienka, na dne suchej časti doliny Kalinovec a na dne suchej doliny Predbane, 
kde majú krasové jamy väčšinou misovitý tvar (okrem ponorných krasových jám). 

Do suchej doliny Predbane vyúsťujú na jej ľavej strane dve poloslepé doliny 
(jedna v západnej a druhá vo východnej časti) a jedna slepá dolina. Všetky tieto tri 
doliny sa tiahnu od severozápadu a pri vyústení do doliny Predbane sú ukončené 
ponormi. Najvýraznejší je ponor P1, ktorý je ukončením slepej doliny začínajúcej 
na severozápade pod kótou Vašarnica (671 m). Ponor a teda aj dolinu ohraničuje 
vápencová skalná stena, ktorá je vysoká asi 6 m. Poloslepá dolina, ktorá vyúsťuje 
do doliny Predbane na západe, je ukončená ponorom P3 a ďalšia poloslepá dolina 
na východe je ukončená ponorom P4. Všetky spomínané tri doliny sú výdatnejšie 
pretekané najmä v dobe topenia sa snehu, prípadne pri výdatnejších dažďoch, 
zatiaľ čo v čase sucha skoro úplne vysychajú. Na dne doliny Predbane v jej 
východnej časti možno nájsť ešte dve krasové jamy fungujúce ako ponory, a to 
ponor P2, ktorý v čase intenzívnych zrážok pohlcuje až 50 l . s-1. Vľavo od neho je 
v krasovej jame ponor P5, do ktorého vteká len slabý prúd vody z pramienkov 
v strednej časti doliny Predbane. Viacerí autori, napr. LENČO (1956), SLAVKAY 
(1963), KODĚRA et al. (1990) predpokladajú, že voda odvádzaná všetkými 
spomínanými ponormi napája podzemný krasový tok, ktorý sa dostáva na povrch 
Oraveckou vyvieračkou. 
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Podzemné krasové formy sú v rámci Drienockej vrchoviny zdokumentované 
tiež len v Ponickom krase. Ide o tri jaskyne, ktoré boli zaznamenané jednak pri 
banských a ťažobných prácach (jaskyňa Štrbina a Drienková jaskyňa), prípadne pri 
speleologickom prieskume (Ponická jaskyňa). Za jaskynnú dutinu považujú 
KODĚRA et al. (1990) aj vyústenie Oraveckej vyvieračky. Veľmi časté a početné 
sú aj komíny, kaverny, ktoré možno vidieť najmä v širšom okolí Drienkovej 
jaskyne. 

Pre vznik a vývoj krasových foriem sú splnené geologické predpoklady. Ide 
najmä o prítomnosť karbonátových hornín, ktoré sú z väčšej časti súčasťou 
litostratigrafickej jednotky silicika a v rámci nej súčasťou príkrovu Drienka. 
Jadrom príkrovu Drienka sú rôzne typy vápencov: guttensteinské, steinalmské, 
reiflinské, krinoidové a wettersteinské vápence, ktoré smerom do nadložia 
prechádzajú do wettersteinských dolomitov. Predpoklady najmä pre fluviokrasové 
procesy majú aj horniny sinských vrstiev (karbonátové bridlice, ílovité karbonáty, 
organodetritické karbonáty). Súčasťou príkrovu Drienka sú aj triasové 
nekarbonátové (čiže nekrasové) horniny, ako bodvasilašské vrstvy (werfénske 
pieskovce a bridlice) a paleoryolity s pyroklastikami. V severnej časti Ponického 
krasu vystupujú aj triasové dolomity chočského príkrovu, ktoré sú súčasťou 
litostratigrafickej jednotky hronika. 

Záver 
Na Slovensku máme zastúpenú širokú škálu morfologických typov krasu. 

Jedným z nich, ku ktorému možno zaradiť aj skúmané územie je typ rozčleneného 
krasu masívnych chrbtov, hrastí a kombinovaných vrásovo-zlomových štruktúr. 

V Ponickom krase Drienockej vrchoviny sú zastúpené všetky významné 
formy a javy, ktoré súvisia s povrchovým krasovatením a s fluviokrasovými 
procesmi okrem polja. Zastúpené sú tu aj formy, ktoré súvisia s podzemnými 
krasovými procesmi. Jedinečným krasovým útvarom je tu okrajová krasová rovina 
s okrajovými krasovými jamami, ktorá lemuje východné úpätie Drienka (606 m) 
medzi Ponikami a Oravcami. 
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POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA V NITRANSKOM KRAJI A JEJ 
POSTAVENIE V RÁMCI KRAJOV  SR 

Jana Némethová 

With regards to its location in the Danube plain and the suitable soil and 
climatic conditions make from the Nitra region the most productive region in 
Slovakia from the point of view of agriculture. This region is characterized by the 
largest area of agricultural and arable land, a high degree of ploughed land and 
by the land price. The region has the highest employment rate and the highest 
number of agro farms when compared to the remaining Slovak regions. The Nitra 
region has a dominant position in the gross agricultural output, to be more precise 
in the gross vegetable and also animal production among the Slovak regions. It is 
also the biggest granary in Slovakia and has the most intensive raising of poultry 
and swine when compared to other regions in Slovakia. 

Úvod 
Poľnohospodárstvo ako priestorová hospodárska činnosť sa vyznačuje 

regionálnymi špecifikami. Na základe vybraných ukazovateľov - veľkosť hrubej 
poľnohospodárskej produkcie, veľkosť poľnohospodárskeho pôdneho fondu a jeho 
cena, stupeň zornenia, počet zamestnaných v poľnohospodárstve, počet 
agrosubjektov, analyzujeme územie Nitrianskeho kraja v porovnaní s ostatnými 
krajmi SR. 

Hrubá poľnohospodárska produkcia 
Pre vyzdvihnutie významu Nitrianskeho kraja z hľadiská poľnohospodárstva 

SR sme si zvolili analýzu výsledkov hospodárskeho ukazovateľa - Hrubú 
poľnohospodársku produkciu (HPP) za roky 1998, 2002 a 2004, resp. hrubú 
rastlinnú produkciu (HRP) a hrubú živočíšnu produkciu (HŽP). Vo všeobecnosti 
platí, že v ostatných rokoch sa hodnoty hospodárskeho ukazovateľa v podstate 
nemenia, môžeme pri ňom pozorovať len čiastočné výkyvy. Tab. č. 1 potvrdzuje, 
že Nitriansky kraj má v porovnaní s ostatnými krajmi dominantné postavenie, 
v hrubej poľnohospodárskej produkcii a v sledovaných rokoch je na prvom mieste 
v SR Z toho je zrejmé, že v Nitrianskom kraji je najvyššia poľnohospodárska 
aktivita v rámci SR. Hodnoty uvedených ukazovateľov sa postupne každoročne 
zvyšujú. Hrubá poľnohospodárska produkcia Nitrianskeho kraja v roku 2004 sa 
podieľala 27 % na celkovej hrubej poľnohospodárskej produkcii SR. Ostatné kraje 
vykazovali nižšie podiely. V HPP kraja je tento podiel až 32 % z HRP SR a HŽP 
Nitrianskeho kraja predstavuje 22 % z HŽP SR. Nitriansky kraj dosahuje druhé 
najvyššie hodnoty ukazovateľa - HPP v Sk/ 100 ha p.p. v SR. Najvyššiu hodnotu 
v roku 2004 vykazoval Trnavský kraj 4 429 Sk/100 ha p.p. a Nitrianský kraj 3 677 
Sk/100 ha p.p., oba kraje sú najvýznamnejšími poľnohospodárskymi regiónmi 
v SR. 
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Tab. č. 1 Vývoj hrubej poľnohospodárskej produkcie v rokoch 1998, 2002 a 2004 
1998 2002 2004 

Kraj spolu spolu       z toho spolu v Sk z toho 
mil. 

z toho 
HRP HŽP mil. HRP HŽP mil. v % 100/p.p. HRP HŽP 

Sk Sk Sk 
38 14 24 62 28 34 63 31 31SR spolu 100 -287 227 060 934 745 189 029 960 069 

1 1 1 2Bratislavský 1 949 714 2 880 2 984 4,7 3 120 981228 539 341 003 
3 4 11 5 5 13 6 6Trnavský 7 988 20,6 4 428131 857 684 713 971 014 923 091 
1 2 2 4 2 4Trenčiansky 3 365 6 594 6 413 10,2 3 439013 352 243 351 387 026 

10 4 5 17 9 7 17 10 6Nitriansky 27,4 3 677706 952 754 189 239 943 271 292 979 
2 1 3 1 2Žilinský 2 937 574 4 706 4 142 6,6 1 678363 525 181 379 763 

1 2 2 4 3 4Banskobystrický 4 507 7 658 7 172 11,4 1 712594 913 854 804 116 056 
1 2 2 3 2 2Prešovský 3 342 5 789 5 176 8,2 1 343032 310 337 452 354 822 
1 2 3 3 3 3Košický 3 500 6 441 6 857 10,9 2 029217 283 295 146 506 351 

Zdroj: KS ŠÚ SR v Nitre, 2005, vlastné výpočty 

Poľnohospodársky pôdny fond 
Nitriansky kraj sa rozprestiera na Podunajskej nížine a zároveň sa vyznačuje aj 

najvyššími výmerami poľnohospodárskej, resp. ornej pôdy v porovnaní s ostatnými 
krajmi SR. Poľnohospodárska pôda Nitrianskeho kraja v roku 2004 predstavuje 
20 % z poľnohospodárskej pôdy SR a jej hodnota je zároveň najvyššia v porovnaní 
s ostatnými krajmi SR (graf č. 1). Za Nitrianskym krajom nasledujú vo veľkosti 
výmery poľnohospodárskej pôdy kraje Banskobystrický (17 %) a Prešovský 
(16 %). Výmeru ornej pôdy ovplyvňuje hlavne sklonitosť reliéfu, ktorá je 
najvhodnejšia a dosahuje malé hodnoty práve v Podunajskej nížine, kde sa aj 
vyskytujú najúrodnejšie pôdy SR. 

Najvyšší podiel ornej pôdy dosahuje opäť Nitriansky kraj (28 %), za ním 
nasledujú kraje Trnavský (19 %) a Košický (15 %). Stupeň zornenia tzn. podiel 
ornej pôdy z poľnohospodárskej pôdy je po Trnavskom kraji druhý najvyšší 
v Nitrianskom kraji v rámci SR. V Trnavskom kraji má hodnotu 89,8 % 
a v Nitrianskom kraji 86,7 %. V oboch krajoch sa nachádzajú okresy s najvyššími 
výmerami ornej pôdy v rámci okresov SR (Šaľa 93,9 %, Galanta 93,5 %, Trnava 
93,1 %, Dunajská Streda 91,5 %, Nitra 90,0 %). 
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Najväčší podiel ornej pôdy na obyvateľa je tiež v najúrodnejších oblastiach 
Podunajskej nížiny. V rámci krajov najväčší podiel majú kraje Nitriansky približne 
0,57 ha/ 1 obyvateľa a Trnavský 0,48 ha/ 1 obyvateľa (Spišiak, 2004). Okresy 
patriace do uvedených krajov dosahuje tiež najvyššie hodnoty daného ukazovateľa. 

Graf. č. 1 Výmera poľnohospodárskej pôdy v krajoch SR (r. 2004) 

Košický Bratislavský Trnavský 
4%14% 12% 

20% 

16% 
Trenčiansky 

7% 

Nitriansky 
Žilinský Banskobystrický 

Prešovský 

17% 10% 

Zdroj: Regionálne porovnávania v SR, 2005  

Priemerná cena poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SR k 30. 6. 2004 
predstavovala hodnotu 3,79 Sk/m² a ornej pôdy 5,30 Sk/m². Priemerná cena 
poľnohospodárskej pôdy (p.p.) a tiež ornej pôdy (o.p.) je najvyššia v okrese 
Dunajská Streda 9,10 Sk/m² p.p., 9,24 Sk/m² o.p. v Trnavskom kraji v rámci 
okresov SR. Nitriansky kraj dosahuje druhé najvyššie priemerné ceny pôd v SR 
(p.p. - 6,64 Sk/m², o.p. - 6,90 Sk/m². Najvyššia priemerná cena p.p. a o.p. je 
v okresoch Nové Zámky 7,87 Sk/m² p.p., 8,00 Sk/m² o.p., v Šali 7,84 Sk/m² p.p., 
7,89 Sk/m² o.p. a v Nitre 6,75 Sk/m² p.p., 6,82 Sk/m² o.p. Hodnoty uvedených 
ukazovateľov v okresoch prevyšujú celoslovenské priemery. 

Počet agrosubjektov a pracovná sila 
Podľa údajov z KS ŠÚ SR v Nitre v roku 2004 pracovalo v poľnohospodárstve 

Nitrianskeho kraja 19 911, čo predstavuje 19 % z celkového počtu zamestnancov 
v poľnohospodárstve SR (104 806). Najväčší podiel v rámci kraja bol v okresoch 
Nové Zámky (22 %), Komárno (21 %) a Nitra (17 %). V roku 2003 bolo 
v poľnohospodárstve kraja zamestnaných 20 363 osôb. Počet pracovníkov 
v poľnohospodárstve nielen sledovaného kraja, ale aj v SR z roka na rok mierne 
klesá. Na porovnanie poču pracujúcich v poľnohospodárstve uvádzame aj počty 
pracujúcich v ostatných odvetviach hospodárstva v roku 2004. V priemysle 
Nitrianskeho kraja pracovalo 70 982 osôb a v stavebníctve len 14 466 pracovníkov. 
Stavebníctvo a poľnohospodárstvo sú odvetvia národného hospodárstva, v ktorých 
je najnižšia zamestnanosť a zároveň ich pracovníci dosahujú najnižšie priemerné 
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mesačné mzdy. V poľnohospodárstve Nitrianskeho kraja v roku 2004 bola 
priemerná mzda 13 049 Sk, v SR 13 102 Sk, v stavebníctve 14 008 Sk, v SR 
16 352 Sk a v priemysle Nitrianskeho kraja 16 159 Sk a v SR  17 324 Sk. 

Podľa výberu z registra organizácii, Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre, 
v Nitrianskom kraji sa poľnohospodárskymi, resp. lesnými aktivitami zaoberá 538 
subjektov, ktorí hospodária na 299 375, 56 ha poľnohospodárskej pôdy 
a zamestnávajú 14 243 obyvateľov. Na základe právnych foriem prevládajú 
v Nitrianskom kraji spol. s r.o. (274 subjektov), za nimi nasledujú družstvá 
(121subjektov), potom nasledujú iné subjekty 118, najmenej v kraji je akciových 
spoločnosti (25 subjektov). 

Poľnohospodárska produkcia 
Na území Nitrianskeho kraja prevládajú vysokokvalitné pôdne typy a ich 

subtypy (hnedozeme, černozeme, čiernice, a fluvizeme), ktoré patria na základe 
hospodársko-ekonomických ukazovateľov k najprodukčnejším, resp. k vysoko 
produkčným pôdam SR. Sú to plošne najrozsiahlejšie oblasti pôd v rámci SR 
lokalizované v okresoch Nitrianskeho kraja. Podľa Zelenského (2002), Nitriansky 
kraj z hľadiska využívania poľnohospodárskej krajiny je zaradený k typu krajiny 
s prevahou oráčin, k podtypu krajiny s veľkou intenzitou poľnohospodárskej 
výroby. Prevažná väčšina územia okresu Topoľčany patrí do okrsku jačmenno-
pšenično-repársko-kukurično-vinohradníckého s malým chovom HD a stredne 
veľkým chovom ošípaných, územie okresu Nitra do okrsku jačmenno-pšenično-
repársko-kukurično-vinohradníckeho s malým chovom HD a stredne veľkým 
chovom ošípaných a územia okresov Nové Zámky, Komárno, Šaľa hlavne do 
okrsku vinohradnícko-jačmenno-kukuričného s malým chovom HD a veľkým 
chovom ošípaných. 

V Nitrianskom kraji podľa veľkosti hrubej poľnohospodárskej produkcii 
v roku 2005 prevláda rastlinná výroba 59,6 % nad živočíšnou 40,4 %. Z hľadiska 
jej veľkosti a dôležitosti v rámci SR je jej význam v kraji nenahraditeľný. 

Na základe klimatických pomerov Nitriansky kraj a jeho okresy patria 
k najteplejším teda aj poľnohospodársky najvyužívanejším v SR. Nitriansky kraj 
je najväčšou obilninárskou oblasťou v SR (graf č. 2). V roku 2005 dosahoval 
najvyššie podiely produkcie obilnín v rámci krajov SR (36 %). Ďalším 
významným producentom obilnín v SR je kraj Trnavský s 23 % podielom. 
Nitriansky kraj v porovnaní s ostatnými krajmi SR okrem obilnín vyniká aj 
v pestovaní olejnín (slnečnice a repky olejnej) a v pestovaní cukrovej repy. 
Produkcia olejnín v roku 2005 predstavovala 35 % z celkovej produkcie olejnín 
v SR a produkcia cukrovej repy 41 %. 

Vhodné klimatické pomery v kraji umožňujú pestovať aj na teplo náročné 
plodiny, ako je zelenina. Jej produkcia v Nitrianskom kraji v roku 2005 
predstavovala 50 % z celkovej produkcie zeleniny v SR. V kraji sa najviac 
vypestuje papriky, rajčín, uhoriek, karfiolu, kapusty, melónov, dýň ako aj ostatnej 
zeleniny. V pestovaní zeleniny vynikajú okresy Komárno, Nové Zámky, Levice 
a Nitra. 
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Ovocné sady Nitrianskeho kraja predstavujú 34 % z celkovej veľkosti plôch 
ovocných sadov v SR a v kraji sa vyprodukuje 36 % ovocia z celkovej produkcie 
SR. Najviac ovocia vyprodukujú okresy Nové Zámky, Komárno a Nitra. V kraji sa 
pestujú hlavne broskyne, marhule, čerešne, višne a jablone. 

Graf. č. 2  Podiel krajov SR na produkcii obilnín (r. 2005) 

Košický Bratislavský 
Prešovský 12% 5% Trnavský 

6% 23%
Banskobystrický

9%
Žilinský Trenčiansky 

6% 3% Nitriansky 
36% 

Zdroj: Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín, o zbere ovocia 
a zeleniny v Nitrianskom kraji SR, 2005  

Vinohrady Nitrianskeho kraja predstavujú 45 % zberových plôch SR a v kraji sa 
vyprodukuje 47 % hrozna rôznorodého z celkovej produkcie v SR. Najväčšie 
zberové plochy vinohradov v kraji majú okresy Nové Zámky, Komárno a Nitra 
a zároveň dosahujú aj najvyššiu produkciu. 

Vysoký stupeň zornenia v Nitrianskom kraji 86,6 % sa podieľa na nízkej 
prirodzenej krmovinovej základni pre živočíšnu výrobu (trvalé trávne porasty), 
preto má kraj pomerne dobre rozvinutú krmovinovú základňu na ornej pôde. 
Nitriansky kraj s 3 % podielom trvalých trávnych porastov spolu s Trnavským 
(2 %) a Bratislavským (1 %) podielom, dosahujú najnižšie výmery trvalých 
trávnych porastov v SR (r. 2001). 

Krmoviny na ornej pôde (jednoročné a viacročné krmoviny) v Nitrianskom 
kraji predstavujú približne 14 % zberových plôch krmovín na ornej pôde v SR 
(r. 2005). Vzhľadom na to Nitriansky kraj má veľmi dobré podmienky pre chov 
hospodárskych zvierat najmä hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka 

Z celoslovenského hľadiska má v kraji najvýznamnejšie postavenie chov 
ošípaných a hydiny. Nitriansky kraj sa v roku 2005 podieľal 29 % na chove 
ošípaných v SR (graf č. 3). Za ním nasledoval s výrazným podielom Trnavský kraj 
(24 %). 

Na chove hydiny sa podieľal 26 %, za ním nasledoval Trnavský kraj so 
(17 %), (graf č. 4). Najväčší počet stavov hovädzieho dobytka je v Trnavskom kraji 
88 942 ks (16 %), na druhom mieste sa nachádza Nitriansky kraj s počtom kusov 
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85 530 (16 %) a za ním nasleduje Banskobystrický s počtom 85 509 (16 %), 
(graf č. 5). 

Graf č. 3 Podiel krajov SR na chove ošípaných  (r. 2005) 

Košický Bratislavský 
10% 3% Trnavský 

Prešovský 24% 
8% 

Banskobystrický 
13% Trenčiansky 

Žilinský 10% 
3% Nitriansky 

29% 

 Zdroj: KS ŠÚ SR v Nitre, 2005   

Graf č. 4 Podiel krajov SR na chove hydiny (r. 2005) 
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Košický Brat islavský T rnavský 

Prešovský 17% 
T renčiansky 9% 

14% 

Banskobyst rický
10%
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Zdroj: KS ŠÚ SR v Nitre, 2005   

Ostatné stavy hospodárskych zvierat (ovce, kozy, kone) nedosahovali 
významnejšie postavenie v SR, čo vyplýva z prírodných podmienok a z nízkeho 
zastúpenia trvalých trávnych porastov v kraji. 
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Graf č. 5 Podiel krajov SR na chove hovädzieho dobytka  (r. 2005)
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Zdroj: KS ŠÚ SR v Nitre, 2005   

Záver 
Nitriansky kraj pri hodnotení viacerých ukazovateľov napr. veľkosti hrubej 

poľnohospodárskej produkcii, veľkosti poľnohospodárskej a ornej pôdy ako aj ich 
ceny, počtu subjektov, počtu pracujúcich v poľnohospodárstve, veľkosti produkcie 
rastlinnej a živočíšnej výroby a pod. presahoval hodnotami ostatné kraje SR. Na 
základe nich môžeme vyzdvihnúť význam a dôležitosť kraja pre 
poľnohospodárstvo SR Priaznivé pôdno-klimatické pomery sú predpokladom 
pestovania viacerých druhov plodín, čo sa prejavuje vysokými hodnotami 
a podielom rastlinnej produkcie v rámci krajov SR. I napriek tomu, že Nitriansky 
kraj nedisponuje dostatočnými výmerami trvalých trávnych porastov, dosahuje 
dobré postavenie v živočíšnej produkcii SR. V dôsledku produkcie dostatočného 
množstva krmovín na ornej pôde v chove ošípaných a hydiny dosahuje prvenstvo 
v rámci krajov SR. V chove hovädzieho dobytku je na druhom mieste po 
Trnavskom kraji. Tradičná špecializácia Nitrianskeho kraja na intenzívnu 
poľnohospodársku výrobu bude i naďalej pokračovať a Nitriansky kraj si 
pravdepodobne svoj poľnohospodársky charakter v SR zachová a bude vo väčšine 
poľnohospodárskej produkcie prebytkový. 
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VYBRANÉ ASPEKTY REGIONÁLNEHO ROZVOJA  

MIKROREGIÓNU TERMÁL 

 

Daša Oremusová 

 

The paper deals with research aspects regional development of the rural 

Microregion Termal located in the north-east part of the Nové Zámky district. Its 

consists of 12 villages which concentrated around Podhájska. Specifics of this region 
is healing geothermal water which is used during the year. Microregion has 14 359 

inhabitants (2005) on the area 206 km2. The concrete results of field work we can 

show on specific tourism oriented SWOT analyse as a base for developmental impulse 

of this region.   

 

Úvod 

Jedným z významných zdrojov získavania doplnkových finančných prostriedkov 

pre vidiecke obce, resp. mikroregióny sa stávajú rôzne granty, predovšetkým z 

Európskej únie. Pre ich čerpanie sa však vyţaduje existencia určitých rozvojových 

dokumentov. Na úrovni mikroregiónov a obcí sú podľa Zákona o podpore 

regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z. z. ţiadané programy hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR) mikroregiónov, prípadne obcí. Predstavujú strednodobé programové 

dokumenty, ktoré obsahujú najmä analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mikroregiónu (obce), hlavné smery vývoja, ustanovujú ciele a prvoradé potreby ako i 

úlohy a dominantné potreby v rozvoji technickej a sociálnej infraštruktúry, v 

starostlivosti o ţivotné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach. 

V základe sa skladajú z troch častí: analytická časť (pozostáva zo situačnej analýzy 

a SWOT analýzy), strategická časť (predstavuje formulovanie vízie a strategických 

cieľov) a implementačná časť (je tvorená z akčného plánu a z návrhu na finančné 

a organizačné zabezpečenie) (Zamkovský, 2004). 

Tvorbu analytickej časti PHSR, ktorá predstavuje dôleţitý základ a východisko 

príslušného programu prezentujeme na vybranom Mikroregióne Termál. 

 

Teoreticko-metodologické východiská 

Pri tvorbe programov regionálneho rozvoja sa veľmi efektívne uplatňuje 

geografický prístup, ktorý spočíva v komplexnom štúdiu územia prostredníctvom 

analytického zhodnotenia jednotlivých prvkov v krajine. Syntetický geografický 

pohľad potom poskytuje moţnosť vidieť optimálne rozdiferencované územie 

z hľadiska funkcií ľudskej spoločnosti, mieru vyuţívania územia a teda aj priestorovo 

organizovať ţivot v ňom (Paulov, 1999).  

Na základe detailného štúdia územia je následne vytvorená SWOT analýza 

územia, ktorá je povaţovaná na danej úrovni za jeden z najefektívnejších nástrojov 

plánovania, ktorý pomáha ujasniť situáciu a zhodnotiť potenciál územia. SWOT 

analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threates) predstavuje 
jednoduchú, ale pritom výstiţnú, vyčerpávajúcu a objektívnu charakteristiku silných a 

slabých stránok (vnútorná analýza) skúmanej oblasti a jej moţných príleţitostí 

a ohrození (vonkajšia analýza). Svojím obsahom poskytuje poznatky  
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o faktoroch, ktoré je moţné vyuţiť v prospech územia a ktorým je v navrhovanej 

regionálnej stratégii potrebné čeliť resp. ich eliminovať. Silné stránky zahŕňajú 

komparatívne a konkurenčné výhody pre rôzne typy rozvojových aktivít, slabé 

stránky sú ohrozujúce, limitujúce. Príleţitosti ako moţnosti a šance spolu  

s ohrozeniami ako rizikami vonkajšieho prostredia môţu mať pravdepodobné účinky 

na strategický rozvoj územia (Záhoráková, 2000b). 

Geografický prístup k štúdiu a revitalizácii vidieckej krajiny na mikroregionálnej 

úrovni prezentujú vo svojich štúdiách i Dubcová, Kramáreková, Rýchla, 2002, 
Drgoňa, Dubcová, Kramáreková, 1997, Spišiak, Klamár 2003, Spišiak 2003, 2001, 

2000, 1999, Oremusová (Záhoráková) 2003, 2000 a pod. 

  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Termál (analytická 

časť)   

Stručná situačná analýza Mikroregiónu Termál 

Mikroregión Termál (MT) je záujmovým zdruţením 12 obcí okresu Nové Zámky 

- Podhájska, Trávnica, Radava, Čechy, Kolta, Bardoňovo, Pozba, Veľké Lovce, 

Maňa, Dedinka, Hul a Radava. Rozkladá sa v severovýchodnej časti okresu v okolí 

obce Podhájska. Na rozlohe 206 km2 sústreďuje 14 359 obyvateľov  

(r. 2005).   
Územie MT sa rozkladá na Podunajskej pahorkatine, v rámci ktorej zasahuje do 

mikroregiónu na SZ Ţitavská niva, na JZ Nitrianska niva a na V Hronská pahorkatina. 

Väčšina plochy má typický pahorkatinový charakter so širokými plochými chrbtami 

a úvalinovitými dolinami. Sledované územie sa nachádza na neogénnych 

sedimentoch, tvorených najmä ílmi, prachmi, pieskami, štrkmi a sladkovodnými 

vápencami, ktoré sú prekryté pleistocénnymi a holocénnymi štrkami a pieskami. 

Z klimatického hľadiska je územie zaradené do teplej klimatickej oblasti do mierne 

suchej podoblasti. Hydrogeografické pomery územia ovplyvňuje zaradenie do 

povodia rieky Ţitavy. Špecifickou danosťou územia je však výskyt geotermálnych 

vôd s najvýznamnejšou lokalitou v Podhájskej a najnovšie aj v Bradoňove. 

Predstavujú silne mineralizované vody (19,6 g.l-1) nátriovo-chloridového typu a 

tepelnou kapacitou (80°C) sú najteplejšími vodami v okrese. Chemické a fyzikálne 
zloţenie vody má priaznivé účinky pri liečení pohybového ústrojenstva, dýchacích 

ciest a koţných ekzémov. Pedogeografické pomery územia sú priaznivé, pričom 

prevaţne zastúpené černozeme a hnedozeme majú vysoký obsah humusu (viac ako 

2,3%). Prirodzenú vegetáciu tvoria v mikroregióne jaseňovo-brestovo-dubové lesy 

ako i dubové a cerovo-dubové lesy. Z hľadiska reálnej vegetácie je však územie 

tvorené najmä zmiešanými lesmi s prevahou listnatých drevín (agátové a dubové 

lesy). V území nachádzame i niekoľko zaujímavých prírodných objektov, v 

rámci ktorých rozlišujeme územia vyhlásené za chránené (napr. prírodná rezervácia 

Ţitavský luh, prírodná pamiatka Meander Chrenovky, chránený areál Park 

v Bardoňove, v Trávnici a i.), územia navrhované na ochranu (napr. Bardoňovský 

platan) a územia odporúčané na ochranu (napr. Alúvium Ţitavy, Lesný komplex vo 
Veľkých Lovciach a ďalšie) (Záhoráková, 2000, Oremusová, 2004).       

Počtom obyvateľov sústreďuje MT na svojom území necelých 10 % obyvateľstva 

okresu Nové Zámky, pričom najväčším počtom obyvateľov sa vyznačuje obec Veľké 
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Lovce (2 086 obyvateľov, r. 2005). Priemerná hustota obyvateľstva (68,8 obyv./km2) 

je v porovnaní s okresnou hodnotou (109,7 obyv./km2) výrazne niţšia. Z hľadiska 

štruktúry obyvateľstva podľa produktivity má v MT najväčšie zastúpenie 59,0 % 

produktívna veková skupina, poproduktívna skupina je zastúpená 25,8 % 

a predproduktívna skupina len 15,2 %. V dynamike obyvateľstva sledujeme v MT 

výrazný prirodzený úbytok obyvateľstva (-6,8 ‰), migračný úbytok obyvateľstva (-

1,4 ‰) a z toho vyplývajúci celkový úbytok obyvateľstva (-8,2 ‰). V zamestnanosti 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) dominuje terciárny sektor, ktorý 
zamestnáva 40,5 % EAO (r. 2001). Druhoradé postavenie má napriek prírodným 

i spoločenským podmienkam sekundárny sektor zamestnávajúci 31,1 % EAO 

a výrazne klesajúce stavy zaznamenáva 10,9 % EAO primárny sektor. Z hľadiska 

poskytovaných pracovných príleţitostí má však v mikroregióne stále dominantné 

postavenie poľnohospodárstvo ktoré tu má svoje tradície, čo sa prejavuje v spätosti 

obyvateľstva s pôdou. Pracovnú príleţitosť v ňom nachádza 429 EAO 

prostredníctvom 4 poľnohospodárskych druţstiev, 1 s.r.o., 2 právnických osôb a 37 

SHR. Z priemyselných odvetví má v území významné postavenie výroba strojov 

a zariadení v zastúpení firmy Kraintek, s.r.o. Podhájska, spracovanie dreva a výroba 

výrobkov z dreva prostredníctvom firmy MICROTRI, s.r.o. Bratislava, prevádzka 

Dolný Ohaj, textilná a odevná výroba v zastúpení firmy Alfatex Bardoňovo ako aj 
výroba kovov a kovových výrobkov firmou TEARS v Huli a GASTRO Klčo v Mani. 

Z ďalších odvetví hospodárstva majú významnejšie postavenie veľkoobchod 

a maloobchod spolu s opravou motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného 

tovaru a stúpajúce tendencie zaznamenávajú sluţby prostredníctvom hotelov, 

motelov, reštaurácií a ďalších ubytovacích zariadení.  

K základným rozvojovým tendenciám mikroregiónu patrí snaha o rozšírenie 

a skvalitnenie cestovného ruchu. Turisticky príťaţlivým robí mikroregión 

predovšetkým prítomnosť liečivých geotermálnych vôd vyuţívaná pre celoročné 

účely kúpania na Termálnom kúpalisku Podhájska. Zaujímavé sú aj kultúrno-

historické pamiatky (ako napr. kláštor paulínov vo Veľkých Lovciach, kaštieľ 

Kelecsényiovcov v Bardoňove, kúria Lipthayovcov v Trávnici, Kürtyho kúria v 

Kolte, Tarischov, Sömzeho a Rudnyianszkeho kaštieľ v Trávnici a iné), technické 
pamiatky (napr. vodný mlyn z 19. stor. v Mani, veterná studňa v Trávnici) či vybrané 

atraktivity spoločenského ţivota (napr. poľovníctvo, rybárstvo, výroba keramiky, 

košikárstvo, paličkovanie, výroba bábik zo šúpolia a i.). Moţný je tieţ rozvoj 

agroturistiky a vidieckej turistiky s vyuţitím tradičných remesiel, ľudovej architektúry 

(Veľké Lovce, Radava) a vínnych pivníc (hajlochov) napr. v Radave a Mani. Územie 

má taktieţ značný prírodný potenciál pre rozvoj cykloturistiky (Krogmann, 2005, 

2006). 

SWOT analýza 

Na základe štúdia mikroregiónu je následne vypracovaná SWOT analýza, ktorá je 

jednou z najčastejšie pouţívaných štandardných metód hodnotenia regiónov. 

Princípom je jednoduchá, výstiţná a objektívna charakteristiku silných a slabých 
stránok mikroregiónu ako aj moţných príleţitostí a ohrození. Za evaluačné faktory 

SWOT analýzy sú povaţované poloha regiónu, kľúčové hospodárske odvetvia, 
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dopravná infraštruktúra, občianska vybavenosť, školstvo, kultúra, cestovný ruch 

a ţivotné prostredie.  

 
Silné stránky 

 prírodne hodnotné územia (napr. PR Ţitavský luh, PP Potok Chrenovka a i.), 

 vhodná poloha mikroregiónu, 

 kvalifikovaná pracovná sila,  

 záujem obyvateľstva o podnikanie najmä v oblasti cestovného ruchu, 

 aktivity súkromne hospodáriacich roľníkov, 

 záujem obyvateľstva o prácu v oblasti cestovného ruchu a sluţieb,  

 podpora podnikateľskej činnosti (poskytovanie plôch pre podnikateľov),  

 dostatočný domový fond pre podnikateľské aktivity, 

 samozásobiteľné pestovanie ovocia a zeleniny,   

 vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu,  

 príjemné a atraktívne prostredie, 

 výskyt termálnych minerálnych vôd,  

 termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou,   

 vhodné podmienky pre poľovníctvo, hubárstvo, vinárstvo a rybolov, 

 kultúrno-historické pamiatky (kaštiele, kúrie),  

 zachované kultúrne dedičstvo v podobe zvykov a obyčají obyvateľov,  

 pretrvávajúca tradičná remeselná výroba (paličkovanie, gravírovanie a i.),  

 rozvinutý regionálny religiózny cestových ruch (Studnička v Pozbe),  

 tradičná vinárska výroba, 

 vhodné lokalizačné a realizačné podmienky pre rozvoj agroturistiky, 

 organizácia kultúrnych a spoločenských akcií,  

 ústretovosť a pohostinnosť obyvateľstva,  

 existencia a aktivita spoločenských organizácií, 

 rozvíjajúce sa ubytovacie a stravovacie moţnosti,  

 rozvinuté sociálne sluţby (Maňa, Trávnica, Bardoňovo),  

 vhodné klimatické a pôdne podmienky pre poľnohospodárstvo, 

 rozvinuté poľnohospodárstvo, 

 pripravené plochy pre priemyselné parky, 

 komplexne zabezpečená plynofikácia obcí,  

 vhodné nakladanie s odpadmi - separovaný zber,  

 relatívne kvalitné ţivotné prostredie, 

    

Slabé stránky 

 celkový úbytok obyvateľstva,  

 vysoký index starnutia obyvateľstva,  

 stacionárny aţ regresívny typ populácie,  

 niţšia vzdelanostná úroveň obyvateľstva, 

 malá ponuka pracovných príleţitostí priamo v obciach,  

 vysoká nezamestnanosť,  

 vysoký podiel odchádzajúcich za prácou mimo obce,  

 zniţovanie kvality bytového a domového fondu, 

 slabá dopravná dostupnosť obcí,  

 nízka kvalita miestnych komunikácií a chýbajúce chodníky,  

 nevyhovujúci stav miestnych komunikácií,  

 nedostatok poskytovaných sluţieb,  

 nedostatok zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti pre starších občanov,  

 nedostatok školských, športových zariadení a zariadení pre mládeţ, 

 nedostatočný rozsah kapacity ubytovacích a stravovacích zariadení, 
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Príležitosti 

 podpora mladého obyvateľstva v obci,  

 vybudovanie zariadení pre mládeţ,  

 vytvorenie nových pracovných miest,  

 podpora malého a stredného podnikania,  

 rozšírenie podnikateľských aktivít,  

 podpora ekologického poľnohospodárstva,  

 vytvorenie priemyselných parkov,  

 rekonštrukcia budov sociálnej infraštruktúry, 

 rekonštrukcia kultúrno-historických pamiatok,  

 rekonštrukcia technickej infraštruktúry,  

 výstavba oddychovo-relaxačných zón, 

 vytvorenie nových sluţieb,  

 vybudovanie športových zariadení (telocvične, tenisové kurty a pod.),  

 rozšírenie zdravotníckej starostlivosti,  

 rozšírenie sociálnej starostlivosti, 

 výstavba nájomných bytov,  

 podpora rozvoja cestovného ruchu,  

 vytvorenie turistických a cykloturistických trás, 

 obnova ľudových tradícií a remesiel, 

 podpora rozvoja vinárstva a vinárskej výroby,  

 rozšírenie ponuky ubytovacích a stravovacích zariadení,  

 zlepšenie stavu ţivotného prostredia, 

 výstavba kanalizácií a čističky odpadových vôd,  

 úprava celkového vzhľadu obcí mikroregiónu Termál, 

 podpora spoločenských organizácií,  

 zvýšenie informovanosti obyvatelstva mikroregión Termál,  

 zvýšenie vzájomnej spolupráce medzi obcami mikroregiónu Termál,  

 

Ohrozenia 

 malá atraktivita obcí pre mladé obyvateľstvo,   

 odliv obyvateľstva z obcí, 

 prudké zníţenie počtu obyvateľov, 

 nezáujem obyvateľov o dianie v obciach, 

 zhoršenie sociálnej situácie obyvateľov, 

 nárast sociálno-patologických javov, 

 nárast nezamestnanosti, 

 zníţenie aktívneho ţivota obcí, 

 nezáujem obyvateľov o dianie v obciach, 

 zníţenie kvality ţivota obcí, 

 stagnácia rozvoja obcí, 

 stagnácia komplexnej bytovej výstavby, 

 stagnácia rozvoja infraštruktúry, 

 rozpad poľnohospodárskych druţstiev, 

 nezáujem o malé a stredné podnikanie, 

 zhoršenie kvality ţivotného prostredia, 

 neadekvátne vyuţívanie termálnych vôd. 

Zdroj: Oremusová, 2006 

 

Predstavená SWOT analýza dokumentuje mnohé silné stránky mikroregiónu, 

ktoré spočívajú napr. vo výhodnej prírodnej polohe (malebný pahorkatinný charakter 
územia) i socioekonomickej polohe územia (vhodná dopravná pozícia vzhľadom na 

okresné a krajské mesto), v rozvinutej tradičnej poľnohospodárskej činnosti, vo 
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výrazných podnikateľských aktivitách a pod. V prvom rade sme však  identifikovali 

viaceré silné stránky územia pre rozvoj cestovného ruchu, ako napr. výskyt liečivých 

termálnych vôd, ubytovacie a stravovacie moţnosti, záujem obyvateľstva 

o podnikanie v oblasti cestovného ruchu, pohostinnosť a ústretovosť obyvateľstva, 

zachované kultúrno-historické pamiatky atď.  

Ako slabé stránky mikroregiónu pôsobí predovšetkým starnutie obyvateľstva, 

ktoré prezentuje stacionárny aţ regresívny typ populácie vo všetkých obciach ako aj 

nízky stav technickej infraštruktúry. 
Mikroregión Termál disponuje mnoţstvom príleţitostí v oblasti regionálneho 

rozvoja. V oblasti ľudských zdrojov je to prioritne podpora mladého obyvateľstva, pre 

zníţenie jeho migrácie z obcí. V oblasti hospodárstva je preferované ekologické 

poľnohospodárstvo, podpora malého a stredného podnikania a príprava plôch 

priemyselných parkov. Moţnosti rozvoja územia sú tieţ v dobudovaní a skvalitnení 

sociálnej a technickej infraštruktúry. Pre rozvoj cestovného ruchu je zaujímavé 

zapojenie miestneho obyvateľstva do jeho aktivít napr. obnovou ľudových tradícií, 

rozvojom vinárstva a vinárskej výroby, obnovou remeselníckej výroby a pod. 

Podstatným sa tieţ javí zintenzívnenie spolupráce medzi obcami mikroregiónu ako aj 

zvýšenie informovanosti obyvateľstva.  

Pre pozitívny regionálny rozvoj je v mikroregióne potrebné minimalizovať 
ohrozenia, ktorými sú napr. hroziaci nárast nezamestnanosti, odliv obyvateľstva, 

zníţenie kvality ţivota, stagnácia rozvoja infraštruktúry, rozpad poľnohospodárskych 

druţstiev, zhoršenie kvality ţivotného prostredia a mnohé ďalšie.   

 

Záver 

Cieľom vznikajúcich mikroregiónov je aktivizovať a koordinovať všetky 

ekonomické, kultúrne a spoločenské subjekty, tak aby bol maximálne vyuţitý 

prírodný potenciál na dosiahnutie ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity.  

Mikroregión Termál disponuje značným prírodným a spoločenským potenciálom 

potrebným pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. Pre skvalitnenie a následný rozvoj 

v tejto oblasti je však potrebné dobudovať najmä technickú a sociálnu infraštruktúru, 

skvalitniť výrobné a nevýrobné sluţby, rozvinúť ďalšie druhy cestovného ruchu ako 
je agroturistika, cykloturistika, vínna turistika a i. 
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TYPOLÓGIA OBCÍ  PODĽA INDEXU RASTU OBYVATEĽSTVA V 
OBDOBÍ 1869-2001 NA PRÍKLADE BYSTRICKÉHO PODOLIA 

Oľga Slobodníková 

The study identifies the types of  communities according to the growth index of 
population in the communities of Bystriké podolie (Bystrické Valley). 

Úvod 
Štúdia prezentuje typológiu obcí Bystrického podolia podľa indexu rastu 

obyvateľstva v období r.1869-2001. Obdobie sme rozdelili na 4 etapy na základe 
významných spoločensko-politických udalostí a skúmali sme ako sa v jednotlivých 
etapách menili indexy rastu obyvateľstva. 

Na základe zistenia indexu rastu obyvateľstva sme vytvorili päť intervalov 
a ku každému sme priradili typ obce. 

Cieľom štúdie je zaradiť obce Bystrického podolia Kynceľovú, Lučatín, 
Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenskú Ľupču do typu obce podľa indexu 
rastu obyvateľstva. 

Poloha a vymedzenie skúmaného územia. 
Všetky skúmané obce sa nachádzajú v regióne Stredného Slovenska, v okrese 

Banská Bystrica a mesto Banská Bystrica je najbližšie mestské sídlo ku všetkým 
skúmaným obciam. Rozloha skúmaného územia je 108,2 km ². Viď mapa č. 1 
Administratívna poloha obcí. 

V rámci geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, E. - Lukniš, M.,1986 
in 2002) katastrálne územie týchto obcí tvorí severovýchodnú časť Bystrického 
podolia patriaceho do celku Zvolenská kotlina. 

Metodika 
Obdobie od prvého cenzu v r. 1869 po posledný v r. 2001 sme rozdelili na štyri 

etapy. Dôvodom boli významné spoločensko - politické udalosti. V roku 1918 
vznikla prvá Československá republika, v r. 1945 sa skončila druhá svetová vojna, 
v r. 1948 vzniklo socialistické Československo, v r. 1993 vznikla Slovenská 
republika. 

Prvú etapu tvorili roky 1869-1921 (príslušnosť k Rakúsko-uhorskej monarchii), 
druhú etapu tvorili r. 1930-1950 (medzivojnové, vojnové obdobie a prvé roky 
povojnového obdobia), tretiu r. 1961-1980 (obdobie socializmu) a štvrtú etapu r. 
1991-2001 (doznievanie socializmu a vznik Slovenskej republiky). 

V. Slavík (2002) určil rastové typy obcí na Slovensku podľa dynamiky rastu a 
vyčlenil 9 typov obcí. 

My sme vypočítali indexy rastu obyvateľstva za prvú, druhú, tretiu a štvrtú 
etapu vývoja. Viď tabuľka č. 1. Indexy rastu obyvateľstva v obciach Bystrického 
podolia v r. 1869 –2001 (v %). Na základe takto vypočítaných údajov sme určili 
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vlastné intervaly a typy obcí podľa indexu rastu obyvateľstva v rámci skúmaného 
obdobia 1869-2001. 

Tabuľka č. 1 Indexy rastu obyvateľstva v obciach Bystrického podolia v r. 
1869 –1921 (v %) 

Obec 1.etapa 
r. 1869-1921 

2.etapa 
r. 1930-1950 

3. etapa 
r. 1961-1980 

4.etapa 
r. 1991-2001 

Ir=1921/1869 
x100 (v %) 

Ir=1950/1930 
x100 (v %) 

Ir=1980/1961 
x100 (v %) 

Ir=2001/1991 
x100 (v %) 

Kynceľová 143,9 68,3 163,2 129,5 

Lučatín 144,2 94,0 91,9 115,1 

Nemce 154,6 119,3 243,1 104,2 

Podkonice 97,1 103,5 95,5 102,8 

Priechod 117,5 99,0 98,4 104,0 

Selce 161,1 120,6 124,7 105,1 

Sl. Ľupča 135,5 100,0 113,9 106,5 
Prameň: O. Slobodníková 

Indexy rastu obyvateľstva 
Pri sledovaní indexov rastu obyvateľstva v jednotlivých etapách za obdobie 

r.1869-2001 vidíme v tabuľke č. 1 Indexy rastu obyvateľstva v obciach Bystrického 
podolia v r. 1869 – 2001 (v %) veľké rozdiely. 

Indexy v skúmaných obciach sa pohybujú od minimálnej hodnoty 68,3 % 
v druhej etape v Kynceľovej až po maximálnu hodnotu 243,1 % v tretej etape 
v Nemciach. 

V prvej etape (1869 – 1921) dosiahli Selce najvyšší index rastu počtu 
obyvateľstva, čo znamená, že počet obyvateľov v r. 1921 sa v porovnaní s r. 1869 
zvýšil o 61,1 %. Najvýraznejší pokles počtu obyvateľstva o takmer 3 % v tejto 
etape mali Podkonice. 

V druhej etape (1930-1950) mali znovu Selce najvyšší index rastu 
obyvateľstva, čo znamená, že počet obyvateľov v r. 1950 sa zvýšil o 20,6 % 
v porovnaní s r. 1930, pokles o 31,7 % v tejto etape  mala Kynceľová. 

V tretej etape (1961-1980) mali maximálny index rastu počtu obyvateľstva 
Nemce, čo znamená, že v porovnaní s r. 1961 výrazne stúpol počet obyvateľov a to 
až o 143,1 % v r. 1980. Lučatín mal pokles počtu obyvateľov o 8,1 % v r. 1980 
v porovnaní s r. 1961. 
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V štvrtej etape (1991-2001) bol najvyšší index rastu počtu obyvateľstva 
v Kynceľovej, keď sa zvýšil počet obyvateľov o 29,5 % v r. 2001 v porovnaní s r. 
1991 a minimálny rast o 2,8 % bol v Podkoniciach. 

Tabuľka č. 2 Maximálne a minimálne hodnoty indexu rastu počtu obyvateľstva v 
obciach Bystrického podolia v r. 1869-2001. 

Index 
rastu 
ob. 

1.etapa 
r. 1869-1921 

2.etapa 
r. 1930-1950 

3. etapa 
r. 1961-1980 

4.etapa 
r. 1991-2001 

Irmax 161,1 Selce 120,6 Selce 243,1 Nemce 129,5 
Kynceľová 

Irmin 97,1 
Podkonice 

68,3 
Kynceľová 

91,1Kynceľov 
á 

102,8 
Podkonice 

Prameň: O. Slobodníková 

Výpočtom indexov rastu obyvateľstva z tabuľky č. 1 sme dostali hodnoty, 
podľa ktorých sme obec zaradili do nasledovných typov: 

Index rastu obyvateľstva Typ obce podľa indexu rastu obyvateľstva 
Intervaly (v %)

 <  70,1 výrazne klesajúci typ obce
 70,1 – 100 klesajúci 

100,1 – 130 stacionárny 
130,1 – 160 rastúci 

> 160 výrazne rastúci 

Tabuľka č. 3 Typy obcí v Bystrickom podolí podľa indexu rastu obyvateľstva
 v r. 1869-2001 

1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 
r. 1869-1921 r. 1930-1950 r. 1961-1980 r. 1991-2001 

Ir typ obce Ir  (v typ obce Ir  (v typ obce Ir typ obce 
(v %) %) (v 
%) %) 

Kynceľov 
á 

143, 
9 

rastúci 68,3 klesajúci 163,2 výrazne 
rastúci 

129, 
5 

stacionár 
ny 
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Lučatín 144, 
2 

rastúci 94,0 klesajúci 91,9 klesajúci 115,1 stacionár 
ny 

Nemce 154, 
6 

rastúci 119,3 stacionár 
ny 

243,1 výrazne 
rastúci 

104, 
2 

stacionár 
ny 

Podkonice 97,1 klesajúci 103,5 stacionár 
ny 

95,5 klesajúci 102, 
8 

stacionár 
ny 

Priechod 117,5 stacionár 
ny 

99,0 klesajúci 98,4 klesajúci 104, 
0 

stacionár 
ny 

Selce 161, 
1 

výrazne 
rastúci 

120,6 stacionár 
ny 

124,7 stacionár 
ny 

105, 
1 

stacionár 
ny 

Sl. Ľupča 135, 
5 

rastúci 100,0 klesajúci 113,9 stacionár 
ny 

106, 
5 

stacionár 
ny 

Prameň: O. Slobodníková 

Záver 
Cieľ sa nám podarilo splniť a výsledkom typológie sú typy obcí uvedené v 

tabuľke č. 3 a zobrazené v mape č. 2 Typy obcí v Bystrickom podolí podľa indexu 
rastu obyvateľstva v r. 1869-2001. Obidve nám vyjadrujú diferenciáciu vývoja 
počtu obyvateľstva počas jednotlivých etáp skúmaného obdobia. 

V prvej etape patrili Selce k výrazne rastúcemu typu, štyri obce Kynceľová, 
Lučatín, Nemce, Slovenská Ľupča k rastúcemu typu, Priechod k stagnujúcemu a 
Podkonice patrili ku klesajúcemu typu. 

V druhej etape boli tri obce, ktoré patrili k stacionárnemu typu Nemce, 
Podkonice, Selce, ďalšie tri obce ku klesajúcemu typu Lučatín, Priechod, 
Slovenská Ľupča a k výrazne klesajúcemu typu patrila Kynceľová. 

V tretej etape boli dve obce – Kynceľová a Nemce, ktoré patrili k výrazne 
rastúcemu typu, čiže z výrazne klesajúceho a stacionárneho typu v druhej etape sa 
stali výrazne rastúcimi. Dve obce Selce a Slovenská Ľupča patrili k stacionárnemu 
typu a Podkonice a Priechod ku klesajúcemu typu. 

V poslednej štvrtej etape patrili všetky skúmané obce k stacionárnemu typu. 
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Mapa č. 1 Administratívna poloha obcí Bystrického podolia

Autorka: O. Slobodníková
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Mapa č. 2   Typy obcí v Bystrickom podolí podľa indexu rastu obyvateľstva
     v r.  1869-2001

Autorka: O. Slobodníková

206



INTRAURBÁNNA DOSTUPNOSŤ BRATISLAVY VYUŽITÍM GIS 
TECHNÍK: NA PRÍKLADE PÔŠT 

Tolmáči Ladislav a František Križan 

Over the last decades our society has been highly influenced by transport 
planning. Excessive mobility can lead to urban congestions, longer travel 
distances and time duration and higher expenses as well as other problems 
associated with urban accessibility. A planning policy more focused on 
accessibility can reduce the size of some transportation problems. The aim of the 
paper is to measure accessibility between home and postal services by three 
measures of accessibility in public transport mode. The first one is a binary 
measure it is compared to other a perception of residents. The last measure is also 
called “radius method”. The case study is connected to Bratislava city and the 
investigated areas are urban statistical districts. GIS instruments are used in the 
analysis. 

Úvod 
Dostupnosť možno považovať za jeden zo základných pojmov humánnej 

a regionálnej geografie (Tolmáči 2002, p. 3). Výskum v tejto oblasti v rámci 
geografie v poslednej dekáde výraznejšie postúpil najmä aplikáciou GIS nástrojov, 
pričom dostupnosť ako predmet výskumu zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu aj 
v iných disciplínach ako vhodný aplikačný nástroj urbánneho plánovania. Je však 
nutné poznamenať, že dostupnosť pôšt je rozpracovaná iba v minimálnej miere a to 
nielen v slovenskej literatúre (Matis 2005), ale i v zahraničnej (White a kol. 1997). 
Pošty možno považovať za dôležitú súčasť služieb1, a preto aj výskum v tejto 
oblasti možno považovať za aktuálny s praktickým významom pre ľudskú 
spoločnosť. 

Cieľom príspevku je analýza dostupnosti pôšt troma rôznymi mierami a ich 
vzájomné porovnanie so snahou poukázať na klady a zápory jednotlivých mier 
dostupnosti a taktiež zhodnotiť aplikačný význam takéhoto výskumu. 

Dáta a metódy 
Za modelový príklad bola zvolená Bratislava, ktorá bola analyzovaná na 

mikroúrovni (intraurbánna dostupnosť) podľa jednotlivých urbanistických 
obvodov (UO), ktorých je v meste celkovo 263. Treba poznamenať, že tieto 
priestorové jednotky sa vyznačujú rôznym stupňom heterogenity. Táto heterogenita 
je limitujúcim faktorom pri výskume dostupnosti najmä z hľadiska rôznorodosti 

1 v Bratislave počas mesiaca máj 2006 bolo odoslaných 7 324 balíkov 1. triedou, 
34 456 balíkov 2. triedou, 1 277 388 služieb doporučene a 220 118 služieb do 
vlastných rúk (interné materiály SP, a.s. 2006). Slovenská pošta pritom v roku 2004 
celkovo zamestnávala 16 243 zamestnancov (Výročná správa SP 2004). 
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počtu obyvateľstva. Až 46 UO (17,5 %) je neobývaných. Celkovo 153 UO2 (58,2 
%) má menší počet obyvateľov ako 1000 (z toho 86 zasa menej ako 500), pričom 
najväčší počet obyvateľov dosahuje hodnotu až 10 961. Pri aplikácii miery 
dostupnosti určenej na základe odhadu odborníkov, čiže obyvateľov žijúcich 
v daných UO, boli analyzované iba UO s počtom obyvateľov väčším ako 1000 
z dôvodu výpovednej hodnoty získaných dát z dotazníkového prieskumu v zmysle 
reprezentatívnej vzorky respondentov (podmienkou bolo vyše 1 % respondentov 
z počtu obyvateľov žijúcich v danom UO). Údaje o počte obyvateľov boli získané 
zo ŠÚ SR z cenzu za rok 2001. 

Dostupnosť bola analyzovaná troma rôznymi mierami. Prvou z nich (Dst1) bola 
binárna dostupnosť Aij vyjadrujúca kvantitatívny údaj o vzdialenosti (v tomto 
prípade časovej) z východiskového uzla (UO) do iného uzla v sieti (pošty). 
Matematicky ju možno formulovať ako Aij = dij, pričom dij predstavuje vzdialenosť 
medzi uzlami i a j. V ďalšom prípade (Dst2) bola skúmaná dostupnosť určená 
celkovým počtom pôšt, ktoré môžu byť dosiahnuteľné z daného uzla, berúc do 
úvahy isté prepravné limity (v tomto prípade to bol cestovný čas 30 min). Nicholls 
(2001) nazýva túto mieru dostupnosti ako „radius method“. Poslednou mierou 
(Dst3) bola dostupnosť uzla určená expertným odhadom odborníkov. Na prvý 
pohľad laicky meranú dostupnosť netreba podceňovať a prikladať jej malú váhu. 
Svedčí o tom aj tvrdenie Handy a Niemeier (1997, p. 1176) „praktická definícia 
dostupnosti musí vychádzať od samotných obyvateľov, skôr ako od výskumníkov a 
musí odrážať tie prvky, ktoré sú pre nich najdôležitejšie“. Pri jej evaluácii je nutné 
vychádzať z predchádzajúcich mier, a preto túto mieru možno považovať za 
syntetizujúcu mieru dostupnosti. Jednotlivé miery dostupnosti boli analyzované 
v MHD sieti aplikujúc nástroje GIS (ArcView 3.2). 

Analýza 
V Bratislave slúži obyvateľom celkovo 49 pôšt3, ktoré sú nerovnomerne 

priestorovo rozložené (mapa 1). Toto rozloženie nekorešponduje s istou 
homogenitou v zmysle počtu obyvateľov na poštu v daných mestských častiach. Je 
skôr zamerané na migračný pohyb obyvateľstva počas dňa, a preto je mnoho pôšt 
lokalizovaných na miestach akými sú napr. nákupné centrá, železničná stanica 
a pod. Jedným so spôsobov ako merať túto nevyváženosť je práve pomocou mier 
dostupnosti. 

Dst 1 
Mapa 2 znázorňuje binárnu dostupnosť pôšt v Bratislave zo všetkých 

obývaných UO. Pri práci s GIS bolo možné merať vzdialenosť zo zastávky 
z daného UO ku zastávke najbližšej pošty. Potrebné však bolo analyzovať aj 
vzdialenosť z domu ku zastávke a naopak, zo zastávky ku pošte. V prvom prípade 

2 vrátane neobývaných 
3 tri pošty sídlia na rovnakej adrese (Tomášikova 54), a preto boli analyzované ako 
jeden objekt. 

208



boli hodnoty zisťované pomocou dotazníkovej metódy a interview s obyvateľmi 
žijúcimi v týchto UO. Vzdialenosť od zastávky MHD ku pošte bola meraná priamo 
v teréne v sieti pre chodcov. Iba 9 UO (8,3 %)4 vykazuje dostupnosť pôšt do 5 min. 
Obyvatelia 70 UO (64,2 %) sa dopravia do najbližšej pošty v intervale od 5 do 10 
min. V intervale 10 až 15 min je pošta dostupná pre 25 UO (22,9 %). Nad 15 min 
je pošta dostupná pre obyvateľov žijúcich v 5 UO (4,6 %). Najlepšiu dostupnosť 
má v tomto prípade UO Hostinského sídlisko (č.073) a najhoršiu UO Ostredky-
sever (č.144). 

Mapa 1: Mapa 2: 
Priestorové rozloženie pôšt v Bratislave Binárna miera dostupnosti pôšt 

Dst 2 
V tomto prípade bola analyzovaná dostupnosť do 30 min. To znamená, že 

pomocou „radius metódy“ boli od daného UO merané vzdialenosti v sieti MHD 
do 30 min cestovného času (vrátane času potrebného na cestu z domu ku zastávke 
a zo zastávky ku pošte). Za nedostupné boli považované aj tie pošty, ku ceste 
ktorým bolo treba viac ako 2-krát prestupovať. Na základe výslednej analýzy 
(mapa 3) možno UO začleniť podľa počtu dostupných pôšt do stanoveného času do 
4 skupín. Takmer 1 % UO spadá do prvej kategórie (do 10 dostupných pôšt). Do 
druhej (11 až 20 dostupných pôšt) a rovnako aj do tretej kategórie (21 až 30 
dostupných pôšt) spadá 40 UO (36,7 %). Poslednú kategóriu (nad 31 pôšt) 
predstavuje 19 UO (17,4 %). Najlepšiu dostupnosť má UO Štefánka (č.014) 
a najhoršiu UO Dopravná ulica (č.187). 

4 ide o podiel zo skúmaných UO, ktoré tvoria 41,44% všetkých UO 
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Mapa 3:
Dostupnosť bratislavských pôšt
meraná pomocou „radius metódy“

Mapa 4:
Dostupnosť bratislavských pôšt
meraná odhadom respondentov

Dst 3 
Výskumu sa zúčastnilo 4195 respondentov žijúcich vo všetkých obývaných 

UO5. Analyzované však boli iba UO s počtom obyvateľov nad 1000 z dôvodu 
náročnosti získania reprezentatívnej vzorky v prípade menej zaľudnených UO. 
V jednom prípade nebol analyzovaný ani UO s počtom obyvateľov nad 10006 

z dôvodu absencie reprezentatívnej vzorky dát. V skúmaných UO žije celkovo 399 
518 obyvateľov, čo predstavuje 93,2 % všetkých obyvateľov Bratislavy. Z mapy 4 
možno vyčítať, že najlepšiu dostupnosť k pošte má UO Záhorská Bystrica (UO 
č.233), ktorej obyvatelia sa v sieti MHD z domu k pošte dostanú v priemere do 3 
min. Naopak najhoršiu dostupnosť pociťujú obyvatelia UO Bôrik (UO č. 010) a Na 
Hrebienku (UO č. 011), ktorí sa k najbližšej pošte dopravia v sieti MHD za viac 
ako 15 min. Do 5 minút (vrátane) je pošta dostupná pre 1,8 % UO, v ktorých žije 
2,3 % obyvateľov7. Pošta dostupná v intervale 5,1 až 10 min je pre 88,2 % 
obyvateľov, ktorí žijú v UO tvoriacich 80,7 % všetkých analyzovaných UO. Ďalšiu 
kategóriu predstavuje interval 10,1 až 15 min, kam spadá 13,8 % UO, v ktorých 
celkovo žije 8,5 % obyvateľov. Dostupnosť pôšt nad 15 min dosiahlo 1,8 % UO, 
v ktorých žije 1,1 % skúmaných obyvateľov. 

Záver a diskusia 
V príspevku bola analyzovaná dostupnosť pôšt v Bratislave troma rozličnými 

mierami. Prvou z nich bola binárna dostupnosť, ďalšou „radius method“ a posledná 

5 Pri výskume asistovali študenti geografie na PRIF UK v Bratislave.
6 UO č. 200 – Technické sklo
7 ide o podiel zo všetkých obyvateľov žijúcich v skúmaných UO
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miera vyjadrovala percepcie obyvateľov žijúcich v jednotlivých UO s počtom 
obyvateľov väčším ako 1000. Priestorové rozloženie pôšt v Bratislave sa vyznačuje 
výraznou heterogenitou (mapa 1). Pošty sú lokalizované nielen v najviac 
zaľudnených UO, ale aj v UO, do ktorých obyvatelia cestujú za rôznymi službami. 
Najväčšia koncentrácia je pozdĺž dopravných trás sledujúc migračné pohyby 
mestského obyvateľstva. Na druhej strane, viacero pôšt je lokalizovaných 
v marginálnych častiach mesta vzhľadom na horšiu dostupnosť do centra (Devín, 
Devínska Nová Ves, Rusovce), resp. vzhľadom na spoločnosti nachádzajúce sa 
v nich, ktoré využívajú služby pošty intenzívnejšie (Záhorská Bystrica). Mapa 2 
demonštruje výsledky z prvej miery dostupnosti (Dst 1). Možno pozorovať akúsi 
rôznorodosť (v porovnaní s ostatnými mierami) v jednotlivých mestských častiach. 
Najhoršiu dostupnosť majú najmä UO v Ružinove, Starom Meste a najlepšiu 
v Dúbravke. Veľkú rôznorodosť badať v Petržalke. Zaujímavý výstup možno 
registrovať v UO Záhorská Bystrica a Rusovce, ktoré vykazujú horšiu dostupnosť 
aj napriek tomu, že je v týchto UO lokalizovaná pošta. Príčinu možno hľadať 
v časovo dlhšej a tým pádom horšej dostupnosti zastávok MHD z domu v týchto 
obvodoch, čo sa prejavilo aj vo výsledkoch miery ako celku. Mapa 3 (Dst 2) 
predstavuje výstup z databázy aplikujúc tzv. radius metódu. Tu možno pozorovať 
istú pravidelnosť smerujúcu do centra mesta. Je to spôsobené smerovaním MHD 
liniek týmto smerom s koncentrickým jadrom v Starom Meste. Z týchto UO 
smeruje najviac MHD liniek do všetkých mestských častí, a preto sú pre tieto UO 
pošty merané touto metódou najviac dostupné. Naopak z marginálnych častí 
smeruje iba málo liniek, čomu zodpovedá aj horšia dostupnosť. Túto mieru 
dostupnosti možno porovnať s dennými migračnými pohybmi obyvateľstva 
a aplikovať pri plánovaní zastávok, resp. hustote spojov. V tomto prípade bol 
zvolený časový interval 30 min, pričom možno túto hodnotu ľubovoľne meniť 
podľa potreby pre daný druh služieb. Túto mieru dostupnosti je vhodné 
kombinovať s inými mierami, pretože samostatne je jej výpovedná hodnota 
obmedzená vzhľadom k tomu, že dostupnosť viacerých pôšt do istého limitu ešte 
nemusí znamenať dobrú dostupnosť aspoň jednej pošty. Mapa 4 (Dst 3) analyzuje 
percepcie obyvateľstva. Možno konštatovať, že pre väčšinu obyvateľov (88,2 %) je 
pošta dostupná v intervale 5 až 10 min, čo možno považovať za dostačujúce. Iba 
minimum obyvateľov pociťuje horšiu dostupnosť. Jedná sa o obyvateľov žijúcich 
v odľahlých UO, resp. v centre mesta, kde je doprava výrazne obmedzená alebo je 
obmedzená iba na jeden druh dopravy. Ukázalo sa, že táto miera dostupnosti má 
výrazný aplikačný význam najmä z dôvodu bezprostredného kontaktu medzi 
obyvateľstvom a mestskými projektantmi. 

Príspevok poukázal na neexistenciu jednotnej (komplexnej) miery dostupnosti, 
a preto je vhodné aplikovať viacero mier vzhľadom na rôznorodosť týchto mier 
a vzhľadom na stanovené ciele a výsledné určenie. Dostupnosť možno považovať 
za vhodný analytický nástroj pri urbánnom plánovaní. Ukázalo sa, že GIS techniky 
(ArcView GIS 3.2) možno účinne aplikovať pri výskume dostupnosti a to nie len 
v zmysle vhodného mapového programu, ale aj na samotné analytické časti 
výskumu. 
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NEPOCHOPIT GENIA LOCI, 
ZNAMENÁ NEPOCHOPIT ŽIVOT ČLOVĚKA V KRAJINĚ 

Jaroslav Vencálek 

For a long time geographical studies have contributed mainly by specifying 
location and structure of various landscape objects or phenomena and its goal was 
to find out what an instant state is or to understand the changes that were going on 
in a particular period. 

However, if we perceive the landscape as a place with human creatures that are 
endowed with psyché, not only as a place with a statistically recorded number of 
homo sapiens sapiens, there emerges a need to broaden the knowledge by studying 
functionality and significance of a wide range of landscape objects and a degree 
to which humans identify with them. There has appeared a need to study how 
people identify with short-term as well as with long-term socio-cultural values of 
the landscape. The values that are being negotiated in the long-term relations of 
the man and the nature slowly and gradually gain the character of genius loci and 
are irreplaceable in the understanding of man´s life and his activity. 

Úvod 
Je mi velkou ctí a jsem nesmírně rád, že se mohu s vámi podělit o několik 

postřehů, které jsem nabyl při studiu vybraných regionů středoevropského prostoru 
– postřehů, které sice netvoří stěžejní předmět pozornosti stávajících geografických 
výzkumů, které ale při odhalování dlouhodobě komplexně pojímaných 
společenských procesů v krajině se dostávají do čela pozornosti všech, kteří mají 
zájem nejen pochopit momentálně probíhající jevy v krajině, ale především 
porozumět životu člověka a nejrůzněji vnímaných souborů obyvatel jako takových. 

Dámy a pánové, vážení přátelé geografie a věd příčných, dovoluji si vám 
představit příspěvek na téma „Nepochopit genia loci, znamená nepochopit život 
člověka v krajině“, který opouští klasický rámec geografie (se svými cíli a 
předměty zkoumání). Nejde mi ani o potvrzování již mnoho let interdisciplinárně 
se vyvíjejících snah k poznávání reality, ani o multioborově vytvářené principy ke 
komplexnějšímu vnímání reality. 

Ve svých úvahách vycházím z historicky ověřené a mnohokrát potvrzené 
schopnosti geografů vnímat realitu ve smyslu jakýchsi širokospektrálně 
významově, funkčně a evolučně utvářených průřezů realitou, ke kteréžto metodě se 
lidé po jakémsi čase stále vracejí a svou pozornost ve zvýšené intenzitě upínají 
právě tímto směrem. 

Mám na mysli jakési znovu zamyšlení nad obsahy a formami harmonie krajiny 
prostřednictvím nejrůznějších průřezových veličin vzniklých generačně 
prostupným ovlivňováním soužití člověka s krajinou. 

Na počátku 3. tisíciletí, vzhledem k historicky zcela novým aspektům vývoje 
(nejen) středoevropského prostoru neobyčejně velký význam nabylo hledání toho, 
co nás v nově utvářených podmínkách sjednocuje. Nejde přitom o mechanicky 
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vnímanou „stejnost“ vyjadřovanou např. politickými deklaracemi, společným 
měnovým či bezpečnostním směřováním či stále ještě do nejrůznějších hávů 
balenou formální spolupráci, ale naopak, při uvědomování si regionálních 
rozdílností, s vědomím vlastní neopakovatelné identity, s vědomím jedinečného 
genia loci našich území, abychom spolu upřeli pozornost stejným směrem. 

Princip územní jednoty nespočívá v unifikaci, či dnes spíše v globalizaci a 
homogennosti sociálně ekonomického prostoru, ale naopak v zachování 
rozmanitosti a různorodosti projevů lidské existence. Domnívám se, že i 
v geografických přístupech bychom stále více měli svými činnostmi připívat 
k nacházení vazeb obecně lidských (např. osobnostní, etické, solidární, 
etnografické…) a vazeb kooperativních, které se vytvářejí na bázi kulturně 
historického rozvoje území (např. pocity společného účastnictví či společného 
tvůrčího spolupodílení se na daném jevu). 

Přistoupíme-li ke vnímání hodnot z tohoto principu, pak naše vnímání reality 
konkrétního místa se bude odvíjet od poznání dvou základních aspektů: 
- porozumění historickému kontextu vývoje daného místa a tím i jeho současné 
realitě, 
- porozumění způsobu vnímání daného místa, a tím i našeho vztahu ke geniu loci. 

Nepochopit genia loci znamená neporozumět prozaickému lidskému způsobu 
vnímání daného místa, a tím i nepochopit život člověka v krajině. 

Genius loci – sociálně kulturní hodnota krajiny 
Pochopit rytmus života a následně i řadu příčinností a pestré škály 

nejrůznějších souvislostí, znamená pokusit se vnímat životní hodnoty jako něco 
silného a často i velmi těžce uchopitelného, co dokáže lidi přimět k tomu, aby 
setrvali na daném místě po dlouhou dobu. 

Jak ale vnímat genia loci krajiny, když pohledy na tuto problematiku nejsou 
jednotné a navíc se v čase výrazně proměňují? 

Vyjděme z nejstarších představ o geniu loci, tedy ze starověkého římského 
vnímání tohoto fenoménu, kde každá nezávislá bytost měla svého genia, tedy 
ochranného ducha, který dával lidem i místům život, doprovázel je od narození až 
do smrti a určoval jejich charakter či povahu. 

Podstatné ale je, že tato síla (duch místa) nekončila smrtí jedince, ale byla 
přenášena do budoucnosti. 

Tento pohled na genia loci v případě vnímání území nás nutí, aby naše 
percepční schémata, obsahující struktury univerzální (všelidské), struktury 
podmíněné lokálně a struktury podmíněné kulturně, akceptovala komplexnost 
člověka, tedy naše tři nedílné součástí: fyzickou substanci (tělo), duši (psyché) a 
ducha (pneuma). 

Realitu genia loci akceptujeme tehdy, vnímáme-li krajinu v její celistvosti, 
v její komplexnosti, v charakteru atmosféry daného místa. 

Většina představitelů společenských vědeckých disciplín ale fenomén „ducha 
místa“ vnímá pouze jako ryze subjektivní pocit, který nemá co do činění s 
vědeckým přístupem vnímání reality, tedy i vnímáním hodnot. 
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Christian Norberg Schulz jako architekt a urbanista ve své publikaci „Genius 
loci“ konstatuje, že člověk který v prostoru bydlí je vystaven dvěma procesům -
orientačním a identifikačním. To je základní existencionální dimenze 
dvojúrovňového vnímání prostoru. 

Tou první úrovní je vnější prostředí, které není určováno existenčními významy 
a člověk je nucen se v tomto prostředí orientovat. 

Tou druhou dimenzí je vnitřní prostředí v němž existencionální významy jsou 
určovány strukturami našeho bytí (odehrávajícím se životem) a člověk musí 
poznat, zda-li se s prostředím identifikuje, tedy zda-li své prostředí zakouší jako 
smysluplné či naopak. Podle toho se pak zpravidla rozhoduje o svém dalším 
setrvání či nesetrvání v daném území.  

Martin Heidegger v „Bytí a čase“ (1929) říká, že místo je kvalitativní totalitou 
komplexní povahy, kterou nelze redukovat na žádnou z jeho vlastností, kterou by 
bylo možné popsat pomoci analytických pojmů. 

Vzhledem k praktickým potřebám studia vnímání krajiny z aspektu charakteru 
jejího genia loci se ale domnívám, že genia loci lze vnímat jako soubor 
mimořádných vlastností a významů studovaného místa, které neopakovatelným 
způsobem propojují konkrétní lidské artefakty (hmotné i nehmotné povahy) s 
přírodním prostředím. 

Duch doby a duch místa (genius loci)
Žijeme v době, kdy stále více lidí si uvědomuje, že čas nabývá mnohem větší 

důležitost než místo. Žijeme v době kde fenomén času a znalost historického 
kontextu daného místa má stále větší význam pro rozvoj jakýchkoliv prostorových 
struktur. Poněkud méně jsme ale ochotni připustit, že některé aktivity člověka 
v krajině se odehrávají jaksi v duchu doby a jiné, bohudík, v duchu nadčasovém 
jako výsledek neustále se proměňující konkretizace vzájemných vztahů člověka a 
krajiny. 

K onomu způsobu vnímání času kdysi velmi trefně poznamenal Karel Čapek. 
„Jsou patrně lidé, kteří mají velmi důvěrný styk s dobou; vždycky se však 

myslelo o lidech moudrých a věřících, že mají velmi důvěrný styk s věčností. 
Některé myšlenky jsou v duchu doby – snad jsou tak dobré jako měkký límec; jiné 
však jsou v duchu všech dob a věků, a ty jsou snad dobré jako krk sám.“ 

Co k tomu poznamenat? 
Snad jen to, že ze znalosti evoluce lidského druhu na planetě Zemi jasně 

vyplývá, že duch doby nepřežívá svou dobu a zaniká s ní s podivuhodnou 
dochvilností, kdežto lidský duch podle každé víry člověka přežívá.  

A tak zvýšená citlivost ke vnímání toku času se stává jednou ze základních 
vlastností postindustriální společnosti a protože biologické a samozřejmě 
společenské procesy vnímáme jako otevřené, jen stěží je můžeme pochopit na 
základě klasické mechaniky stále stejně vnímaného plynutí času. V kontextu 
postmoderně vnímaného rozvoje hodnot působí inspirativně základní myšlenka 
současného brazilského a světově uznávaného spisovatele Paola Coelha, 
prostupující jeho literární činností: „Čas není něco co plyne pořád stejným 

i 
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tempem. Tempo určujeme my sami.“ Prakticky na totéž, jazykem postmoderního 
geografa upozorňuje v teorii interních časů prof. Koloman Ivanička (systémy 
v našem mezosvětě mají svůj interní „věk“, je to vlastnost dimenze času, které se 
podřizuje celý mezosvět). Nejde mi ale ani tak o jednotlivé funkce času (čas jako 
stimulátor, operátor, experimentátor, distributor, retardátor,...) jako spíše o vnímání 
prostoru v jeho kontinuitě. Nepodceňuji důležitost jakéhokoliv geografického 
tématu. Je ale ke škodě jestliže se geografové nedokáží vymanit z dominantního 
metodologického zajetí analyticko-statických přístupů vnímání a studia krajiny. 

Povýšit fenomén „kontinuálnosti“ na základní princip jakéhokoliv uchopování 
studia společenských procesů v krajině považuji za stěžejní a dlouhodobou výzvu. 

V době tvorby tohoto příspěvku nejnověji upozornil na funkci a význam 
znalosti kontinuity i president České republiky prof. Václav Klaus, když v Příboře 
(Moravskoslezský kraj) – rodišti zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, u 
příležitosti 150. výročí narození této osobnosti a otevření muzejní expozice v jeho 
rodném domě, dne 27. května 2006 poznamenal: „Byl bych velmi rád, kdyby i 
další města v naší zemi uměla stejným způsobem využívat velikánů své minulosti, 
navazovat na ně, protože tato kontinuita je věcí nezbytnou pro naši přítomnost i 
budoucnost.“ 

Pohled na studium jakýchkoliv společenských procesů v krajině z pohledu 
propojování minulosti, současnosti a budoucnosti ale není nic jiného než příklon 
k hledání nových kvalit na bázi synergických efektů. A zde znalost genia loci má 
zcela nezastupitelné místo. 

Dokáži si ale představit jak mnozí geografové ve snaze bránit tradiční 
metodologii geografické vědy oponují zvýrazňováním studia společenských 
procesů na bázi dlouhých časových řad při využití, novou technikou získávaných 
databází a nezbytností interdisciplinárních a multioborových přístupů. 

Ale to je právě to, co by nemělo být středem naší pozornosti i když oprávněnost 
existence těchto přístupů ke studiu sociálně-ekonomických procesů v krajině je 
nezpochybnitelná. 

To zásadní je ale skryto ve zcela novém chápání možností geografie ovlivňovat 
rozvoj prostorově nejrůzněji chápaných procesů a jevů. 

Tuto proměnu ve vnímání úlohy vědy zcela zásadně před více než 150 lety na 
příkladu „historie“ osvětlil český historiograf František Palacký, když prohlásil. 
„Nevnímejme dějiny jako souhrn historických dat. Dějiny jsou prostředkem mravní 
výchovy člověka.      

Jsem si vědom, že jakékoliv myšlenkové připodobnění vnímání úlohy geografie 
v rozvoji krajiny s Palackého vyjádřením o smyslu dějin rozhodně není 
myšlenkově originální. Dle mého názoru je ale velmi názorné. Nevnímejme proto 
geografii jako souhrn, byť sebe přesnějších geografických dat, ale jako prostředek 
k pochopení šíře vnímaného života člověka v krajině a jeho výchovy k harmonii 
vnitřního (inscape) a vnějšího (landscape) prostředí. 

Tvůrcem, ale i zprostředkovatelem podoby krajiny je vždy člověk, neboť ten je 
tím, kdo má schopnost vnímané skutečnosti pojmenovávat a dále interpretovat. 
Krajina se stává pro nás opravdu skutečnou krajinou teprve vlastním prožitkem, 
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představou, dojmem – obrazem v našem vědomí. Studium jedinečnosti a 
nezaměnitelnosti konkrétní krajiny se tak úzce pojí se stálým hledáním jejího, 
zpravidla pozvolna se měnícího genia loci.         

V dosavadních přístupech ke studiu geografické reality velmi často vítězí 
vnímání člověka jako mechanické součásti (prvku) krajiny. 

Pokud ale přijmeme jako výchozí krajinný fenomén člověka a jeho vědomí 
budeme pokládat za vnitřní prostředí a krajinu jím chápanou za prostředí vnější 
bude v našich studiích člověk taktéž vnímán jako součást (prvek) krajiny, avšak ve 
zcela nových kvalitativních souvislostech. 

Především připustíme, že vnější podoba krajiny se vtiskává do lidského 
vědomí, člověk svým působením vytváří určitý typ krajiny, ale současně na 
základě svých činností v krajině pečuje o svou duši. Individualita pak sice 
postupně mizí, avšak zůstává stále proměňující se bytost krajiny (genius loci). 

Závěr 
Věnovat při řešení geografických úloh větší pozornost harmonii funkčních, 

významových a evolučních determinant a tedy i harmonii časově kontextuálních 
vazeb sice není pravidlem, ale v postmoderním vidění reality se stává nezbytností. 
Vnímat krajinu jako syntézu vnitřního (inscape) a vnějšího (landscape) prostředí 
člověka, znamená věnovat zvýšenou pozornost procesům vnímání nejen 
samotných změn v prostředí, ale i jejich rychlostem, a to jak v prostředí vnějším, 
tak zejména v prostředí vnitřním. Znalost genia loci krajiny se tak stává základním 
prostředkem vnímání, dnes mnohdy odtrženě od historické reality, utvářených 
obrazů (image) krajiny. To je zvláště důležité vzhledem k síle působících obrazů 
reality při formování nejrozmanitěji utvářené identity lidí a tvorbě tolik potřebné 
lidské tolerance, obsahující synergické humánní efekty.             
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VYBRANÉ PRÍSTUPY V MERANÍ CHUDOBY 

Ján Veselovský 

Therefore that we donˇt speak about poverty just in abstract level, we have to 
define concept of poverty and applicable measure it. The most important is to 
design of criteria for correctly of determination class of individual, which are to 
find as poor. 

Úvod 
Súčasná doba je predurčená na množstvo sociálnych problémov. Pokrok, 

modernizácia neprináša len pozitívne javy a výsledky, ale aj nežiaduce negatíva, 
ktorých príkladom je chudoba – jav, ktorý sa vyskytuje v každej spoločnosti, 
odhliadnuc od jej hospodárskej úrovne, počtu obyvateľov, polohy a rozlohy danej 
krajiny a ďalších faktov. 

Problematika chudoby nie je, žiaden okrajový jav v spoločnosti, ale dotýka sa 
podľa obdivuhodne jednotných odhadov mnohých expertov približne tretiny 
obyvateľstva našej planéty (Ondrejkovič, 2004). 

Abstraktnú úroveň chudoby je možné prekonať jej relevantným meraním. Pri 
jej meraní sa berú do úvahy špecifické charakteristiky danej skupiny, spoločnosti, 
jej vývoj v priestore a čase, kultúrna a vzdelanostná úroveň, a samozrejme, aj 
ekonomická vyspelosť, počet obyvateľov a rôzne iné aspekty vplývajúce na tento 
jav. Cieľom príspevku je poukázať na niektoré spôsoby identifikovania a merania 
chudoby. 

Teoreticko – metodologické východiská 
Pri meraní chudoby – stanovení tzv. hranice chudoby (poverty line), 

znamená že sa meria len určitá dimenzia chudoby – príslušný koncept chudoby 
(Džambadzovič, 2004). Meranie je takmer vždy sprevádzané celou radou 
všeobecných i špecifických metodologických problémov ktoré sprevádzajú 
použitie konceptov a samotné meranie (určenie času a jednotky merania, veľkosť, 
štruktúra), (Mareš, 1999). 

Pred samotným meraním chudoby je potrebné sa rozhodnúť či ju budeme 
merať špecificky ako „chudobu“, alebo všeobecne ako dopredu určený aspekt 
širšie poňatej sociálnej nerovnosti (ako prah na krivke príjmu alebo majetku, pod 
ktorým je nerovnosť vnímaná ako neakceptovateľná). Po zhodnotení spomínaného 
aspektu je potrebné rozhodnúť sa medzi jednotlivými konceptmi chudoby 
a mnohými možnými konkrétnymi mierami chudoby vo vnútri príslušného 
konceptu. 

Vybrané spôsoby meranie chudoby 
V snahe zmerať chudobu je konečným cieľom najčastejšie nájdenie hranice 

chudoby (hranica môže byť absolútna alebo relatívna – vzhľadom k životnému 
štandardu, ktorí je v danej spoločnosti v príslušnom čase považovaný za 
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primeraný), (Veit-Wilson, 1987 in Mareš, 1999). Osoby ktoré sa dostanú pod túto 
hranicu sa stávajú pre spoločnosť neprijateľnými, pričom je potrebná pomoc štátu 
týmto ľuďom v rámci jeho sociálnej politiky. 

Michálek (2004) poukazuje na tri základné otázky, na ktoré si musíme zodpovedať: 
- ako chceme merať chudobu (špecificky alebo všeobecne – ako 

nerovnosť)
- aký koncept vybrať
- aké použiť miery chudoby

Meraním chudoby (hľadaním hranice chudoby) poukážeme na množstvo 
ľudí ktorí si môžu nárokovať sociálnu pomoc od štátu. Spoločnosť nám poskytuje 
rôzne prístupy k určovaniu hranice chudoby. Často sa stretávame s odborno-
analytickou (zväčša sociologickou) a ekonomicko-politickou (založenou na 
minimálnej peňažnej dávke ktorú je štát ochotný zaplatiť ľuďom) hranicou 
chudoby. V štáte sa za základ tejto peňažnej dávky pokladá existenčné minimum 
z ktorého sa odvodzuje nárok na sociálnu podporu. Určovanie hranice chudoby 
založenej na príslušnom koncepte chudoby je podmienené prácou z príslušných 
zdrojov (rôzne koncepty – vhodnosť rôznych tipov dát). Najčastejšie sa pracuje zo 
štatistickými údajmi, odhadmi expertov (fyziologické kalórie potrebné k životu 
a ich peňažné vyjadrenie v dostupných potravinách) a údajmi získanými 
z reprezentatívnej vzorky. Hranicu chudoby je možné určiť rôznym spôsobom: 

1) relatívna hranica chudoby vypočítaná z príjmu berie príjem osôb do úvahy, 
ako meradlo chudoby. Je možné ju počítať : 

a) zo vzťahu k príjmovému rozloženiu v spoločnosti 
- v pomere k priemernému príjmu (hranica chudoby je menej ako 60% 
priemerného príjmu) sa vypočíta ako podiel priemerného príjmu na jednu osobu 
- v pomere k mediánu príjmového rozloženia v príslušnej spoločnosti (Lansley, 
1980 in Mareš, 1999). Podielom z mediánu štandardizovaného príjmu 
v domácnosti sa vypočíta hranica chudoby. Touto hranicou sa najčastejšie stáva 
50% (rôzne krajiny sa medzi sebou líšia) príjmového mediánu domácnosti 
v príslušnej krajine za rok 
- v pomere k najnižšiemu decilu alebo kvantilu príjmu v spoločnosti (rozdelenie 
príjmu domácností, pričom za chudobné sa pokladajú domácnosti v spodnom 
decile) 

b) zo vzťahu k uznanému minimálnemu štandardu ( je to garantovaný minimálny 
príjem – sociálna podpora ako sociálna pomoc) 

- vzťah príjmu v pomere k úrovni sociálnej pomoci (môže to byť od ktorej spadá 
nárok na podporu). Najčastejšie sa hranicou chudoby pokladá úroveň 140%-150% 
príjmu vo vzťahu k sociálnej pomoci 

219



- výpočet hranice chudoby pomocou životného minima (garancia štátu formou 
sociálneho zabezpečenia). V tomto prípade môžeme chudobu vypočítať ako určitý 
násobok tohto minima ktorí ukladá nárok na príslušné dávky 

Z celkového príjmu domácností je možné vypočítať aj tzv. „Gini index“ a to 
najčastejšie z celkových príjmov domácností. Gini index vyjadruje mieru príjmovej 
nerovnosti. Môže nadobudnúť hodnotu od nuly do sto. Pričom nula označuje úplnú 
rovnosť – (všetci dosahujú rovnaké príjmy), hodnota sto zodpovedá dokonalej 
nerovnosti (jeden človek kontroluje všetky príjmy), (Jaroš, 2006). 

2) absolútna miera chudoby v kontexte spotreby a výdajov je založená na tom 
že spotreba 

nie je determinovaná iba príjmom. Zaraďujeme sem: 

- prístup z pohľadu základných potrieb (jedlo, oblečenie, bývanie). Je možné sem
zaraďovať aj sociálne potreby (sociálne rituály – jedlá pri krstinách , svadbách).
Neuzavretosť tejto problematiky sa prejavuje aj v tomto prístupe prostredníctvom
zohľadnenia určitých špecifík (historické, náboženské, kultúrne, ...) príslušnej
skupiny.  
- generovanie zoznamu potrieb pre domácnosť príslušnej veľkosti (kôš základných
potrieb)
- podiel výdajov na stravu z celkových výdajov (čím je nižší príjem domácnosti ,
tým je podiel výdajov na stravu v tejto domácnosti vyšší – Engelova krivka).
Hranica chudoby je 30% a viac príjmov vydávaných na stravu

3) relatívna miera chudoby v kontexte spotreby a výdajov je založená na
deprivácii životného štíhlu. Townsend (1979) vyjadril presvedčenie že relatívne
potreby potlačené vylúčením z každodenných rituálov sú determinované a
objektívne merateľné.
- meranie deprivácie sa používa, ak chceme zmerať chudobu čo najkomplexnejšie,
teda ako širšie chápanú nerovnosť (Townsend,1979 in Michálek, 2004). Na tento
účel sa používa koncept mnohonásobnej deprivácie. Východiská tohto konceptu
sú:

 • byť chudobný znamená byť deprimovaný
 • permanentná deprivácia (viacnásobná a hlboká) je vlastne chudobou
 • chudoba je multidimenzionálna deprivácia 

• jednotlivé deprivácie majú rôzny rozsah, intenzitu, váhu v závislosti od 
prostredia
            a hodnotových orientácií 

• deprivácia predstavuje fyzické a psychické utrpenie, ale i nedostatok toho, 
čo je
             v danej spoločnosti všeobecne považované za hodnotu 

• chudoba nepredstavuje jednoduchú depriváciu, ale súbor jednotlivých 
deprivácii 
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• koncept deprivácie je priamym konceptom (priamo sleduje podmienky 
života) a nie
            zdroje slúžiace k ich zaisteniu 

Prvou základnou podmienkou konceptu deprivácie je dokázať zmerať rôzne 
typy verejných a súkromných zdrojov ovplyvňujúcich životný štandard, pričom sú 
v spoločnosti nerovnomerne distribuované. Druhou podmienkou je nájdenie 
definície životného štýlu, ktorá je v spoločnosti všeobecne akceptovaná a zistiť kde 
na stupnici zdrojov sa nachádza bod, ktorý je kritický pre akceptovateľný životný 
štýl. Chudobu podmieňujú, sprevádzajú rôzne dimenzie a faktory v oblasti: 

• zdravia (krátka dĺžka života, vysoká frekvencia chorôb, chronické choroby, a 
pod.) 
• nedostatku fyzického komfortu (hlad, nevyhovujúce ošatenie, nevhodné
  bývanie, rizikové susedstvo, a pod.) 
• nedostatku úcty (v dôsledku obmedzenia ekonomických a sociálnych aktivít 

a sociálne hodnotených schopností, nemožnosti spoločenskej participácie a 
vyčlenenie,
  nízke sebahodnotenie a sebadôvera, a pod.). 
• nedostatku bezpečnosti a istôt (v bývaní, ochrane pred stratou majetku, 
kriminalita, a pod.) 
• neakceptovateľný pomer zárobku k celkovému príjmu, nedostatok kvalitného 
vzdelania, a
 pod.) 

Nevýhodou Townsendovho konceptu mnohonásobnej deprivácie je v 
individuálnej skúsenosti s rozsahom deprivácie, vo vážení indikátorov (najmä 
vážení ich kombinácií), v platnosti deprivácií, ktorá nemusí byť všeobecná 
(niektoré položky sú spojené nielen s chudobou, ale i spôsobom života), (Michálek, 
2004). 

4) merania chudoby založené na subjektívnych odpovediach vychádzajú 
z názoru ľudí na
    výšku príjmu ktorý im zabezpečuje uspokojenie základných potrieb. 
- určenie subjektívnej hranice chudoby 
- zaradenie sa na škále (bohatý – chudobný) 

Zúžený pohľad na jeden ukazovateľ (napr. príjem) môže viesť k mylným 
záverom. Práve z toho dôvodu United Nations Development Programme (UNDP) 
pri hodnotení krajín z hľadiska výšky životnej úrovne používa špeciálny 
ukazovateľ s názvom Index ľudského royvoja (Human Development Index = 
HDI). Pozostáva z troch veličín: HDP/obyvateľa, úroveň gramotnosti a priemerná 
dĺžka života. Hoci tiež nepredstavuje ideálny spôsob merania, aspoň nezužuje 
chudobu len na oblasť príjmu (www.noveslovo.sk). 
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Index vymyslel v roku 1990 pakistanský ekonóm Mahbub al Hak a od roku 
1993 ho OSN používa vo svojej ročnej správe. 
Spôsob výpočtu indexu ľudského rozvoja (HDI)

 Vo všeobecnosti sa na transformáciu premennej, povedzme x, na bezjednotkový 
index v rozmedzí hodnôt 0 až 1 (čo umožňuje rôzne indexy sčítať spolu) používa 

• x-index = 
kde min(x) a max(x) sú najnižšie a najvyššie hodnoty, aké môže premenná x 
nadobudnúť. 

nasledovný vzorec: 

• Index priemernej dĺžky života (

• Index vzdelania (Education Index) = 

Index ľudského rozvoja reprezentuje priemer nasledovných troch indexov: 

Life Expectancy Index) = 

• Index gramotnosti dospelej populácie (Adult Literacy Index, 

ALI) = 

• (Index zápisu do škôl Gross Enrollment Index, GEI) = 

• Index HDP (GDP Index) = 
LE: Priemerná dĺžka života (Life expectancy) 
ALR: Gramotnosť (Adult literacy rate) 
CGER: Kombinový pomer zápisu do škôl (Combined gross enrolment ratio) 
GDPpc: HDP na hlavu v medzinárodných dolároch (GNP per capita at PPP in 
USD) 
HDI po 0,5 je označovaný ako nízky rozvoj, index 0,8 a viac sa považuje za 
vysoký rozvoj (www.sk.wikipedia.org). 

Záver 
Je zrejmé že problém chudoby začína v slovenskej spoločnosti v posledných 

rokoch čoraz viac rezonovať. Významným sa stáva definovanie chudoby 
a následne aj jej meranie. Dôležitým je stanoviť, kto je skutočne chudobný, ako 
a či vôbec sa to dá odmerať. Zodpovedanie týchto kľúčových otázok nás môže 
posunúť dopredu pri riešení problému chudoby a chudobných. Nájdenie riešení 
nesie v sebe veľkú zodpovednosť za život ľudí, žijúcich v chudobe. 

Často sa chudoba vymedzuje na základe príjmu či spotreby, pričom ďalšie 
prístupy sú zväčša v diskusii tvorcov sociálnej politiky neraz málo akceptované. 
V súčasnosti môžeme sledovať určitý odklon od jednodimenzionálneho 
vymedzenia a merania, pričom výška dosiahnutého peňažného príjmu zostáva aj 
naďalej hlavným ukazovateľom chudoby. 

Výsledným cieľom väčšiny meraní je stanovenie hranice chudoby, či už 
absolútnej alebo relatívnej vo vzťahu k životnému štandardu , ktorí je v danej 
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spoločnosti v príslušnom okamžiku považovaný za primeraný. A práve preto sa 
meraním chudoby vyčleňuje množstvo osôb ktoré sú oprávnené nárokovať si 
sociálnu pomoc od štátu. 
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ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA: PŘÍPADOVÁ STUDIE MIKROREGIONU
VRANOVSKO A JEMNICKO 

Antonín Věžník, Richard Hubl 

The article is focused on specific interaction between agriculture and 
landscape in peripheral areas of Jemnicko and Vranovsko. Authors evaluate and 
compare the conditions for agricultural exploiting with other regions of the Czech 
Republic. The specifics of climate conditions, land cost, forest cover and 
percentage of arable land are emphasized. Also the economical dependence on 
state agricultural policy is considered. 

ÚVOD 
Zemědělství má v ekonomice státu nezastupitelné postavení, které plyne 

především z jeho základních funkcí, tj. ekonomické, ale i krajinotvorné a 
osídlovací. Jeho význam pro národní hospodářství nelze podceňovat i proto, že 
zemědělská půda stále tvoří více než 50 % plochy ČR. Zemědělství České 
republiky prošlo po roce 1990 náročným a složitým procesem privatizace a 
transformace. V současné době probíhá v rámci nové koncepce agrární politiky 
EU, postupná restrukturalizace našeho zemědělství. V souladu s celosvětovými a 
evropskými trendy se jedná zejména o podstatné posílení environmentálních, 
sociálních a ekonomických principů trvale udržitelného českého zemědělství, při 
zohlednění jeho specifických podmínek a problémů jako důsledků dlouhodobě 
uplatňované zemědělské politiky více zaměřené na podporu velkovýrobního 
zemědělství a jeho stability. Snahou většiny zemědělských subjektů vzniklých 
v procesu privatizace, transformace a restituce je tak především jejich stabilizace a 
nastartování nové rozvojové dráhy, zejména v duchu konkurenceschopnosti 
českého agrárního sektoru.  

PŘEHLED LITERATURY 
Studium současných vývojových tendencí agrorurálních struktur je 

v geografické literatuře převážně ztotožňováno s analýzou územní diferenciace 
v průběhu společenské transformace. V těžišti pozornosti tak bývá pochopitelně 
především problematika prohlubování sociálně-ekonomických diferencí mezi 
jednotlivými regiony viz např. V.Jančák, A.Götz, (1997), A.Věžník (2002), P. 
Spišiak, G. Lelkés (2003), W.Hasinski (1999). V duchu SZP EU vystupuje stále 
více do popředí snaha o posouzení jednotlivých předpokladů revitalizace 
zemědělství a posílení jeho mimoprodukčních funkcí, obohacené o možnosti 
rozvoje venkova P.Spišiak (2002), A.Věžník (2004), I.Bičík, V.Jančák (2004), 
Podpora zemědělství..(2003). To vše je samozřejmě nepřímo motivováno nynější 
podobou SZP EU, která tak stále více upouští od podpor poskytovaných na 
produkci a na výrobek a větší důraz je kladen na ochranu životního prostředí, na 
tvorbu a údržbu krajiny, bezpečnost potravin a pohodu zvířat. Problematice 
zemědělství a venkova v jednotlivých mikroregionech, především pak s cílem 
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nalezení možností dalšího rozvoje jsou v posledním období věnovány především 
práce – I.Bičík, R.Perlín,L.Šefrna (2001), A.Věžník (1998) nebo P.Spišiak (1999). 

ZEMĚDĚLSTVÍ VRANOVSKA 
Význam zemědělství studovaného mikroregionu je do jisté míry již 

předurčen jeho geografickou polohou, která v souladu s přírodními podmínkami 
poskytuje spíše jen podprůměrné předpoklady pro jeho rozvoj v rámci 
Jihomoravského kraje. Celý mikroregion se sice nachází v méně členitějším a pro 
intenzivnější formy zemědělství ještě příznivém georeliéfu Jevišovické 
pahorkatiny, avšak poměrně vyšší nadmořská výška a určitá marginalita 
mikroregionu nevytváří příliš dobré podmínky pro rozvoj konkurenceschopné 
zemědělské výroby. K celkovému hodnocení přírodních podmínek pro 
zemědělství nepatří jen nadmořská výška, ale i vhodnost či nevhodnost půdních 
poměrů a klimatických podmínek. Všechna tato kritéria se pak promítají do 
pedologických vlastností zemědělské půdy a jejich prostřednictvím následně do 
vyjádření produkční schopnosti zemědělské půdy. Finálním výsledkem těchto 
produkčních charakteristik je pak stanovení ceny zemědělské půdy, která byla pro 
jednotlivé katastry úředně stanovena vyhláškou Mze ČR č.215/1995 a dále 
novelizována vyhláškou Mze ČR č.298/1999 sb, a především vyhláškou 
č.463/2002 sb. Průměrná cena půdy studovaného mikroregionu tak dosahuje 
hodnoty 6,38 Kč/m2 , což je sice mnohem více než činí celostátní průměr – 5,24, 
avšak výrazně méně než je průměr pro Jihomoravský kraj – 8,05 Kč/m2 . V rámci 
mikroregionu však existují poměrně velké diference, poněvadž ceny půdy se 
pohybují od 3,47 Kč/m2 , k.ú. Zblovice až po 8,16 Kč/m2 ,k.ú. Vratěnín. Nízké 
hodnoty ceny půdy, pod 4 Kč, jsou však spíše výjimečné a mnohem více převládají 
hodnoty vyšší než celostátní průměr, kterých se na studovaném území nachází 21, 
z celkového množství 25 k.ú. Uvedená situace tak jen dokumentuje ještě poměrně 
vhodné přírodní podmínky mikroregionu pro intenzivnější formy zemědělské 
výroby. Na poněkud vyšší zemědělský potenciál studovaného území poukazuje i 
vyšší podíl zemědělské půdy na celkové výměře mikroregionu, který činí 56,1 % , 
což je více než celostátní průměr – 54,2 %., avšak mnohem méně než činí průměr 
pro Jihomoravský kraj – 60,4 % a pro okres Znojmo – 69,2 %. Přesto však plných 
14 k.ú. má tuto hodnotu vyšší než celostátní průměr, nejvíce pak k.ú. Nový Petřín – 
90,5 %, Šafov – 86,2 % a Lesná – 85,8 %. Na druhé straně některá k.ú. zasahující 
do prostoru Vranovské přehrady a údolí Dyje mají tento ukazatel extrémně nízký, 
například Bítov (14,1 %), Vranov n.D. (15,7 %) a Podhradí (26,5 %). Zalesněnost 
– 33,4 % v podstatě odpovídá průměru pro ČR – 33,5 %, ale je mnohem vyšší než 
průměr pro Jihomoravský kraj 27,8 % a než pro okres Znojmo – 21,5 %. I v tomto 
ukazateli je možné sledovat značné rozdíly uvnitř regionu, území zasahující k údolí 
Dyje mají zalesnění zcela logicky extrémně vysoké, např. Vranov n.D. (65,7 %),
Šumná (65,0 %) a Podhradí ( 57,0 %), na druhé straně na územích některých k.ú. 
prakticky lesy neexistují – Šafov (0,4 %), Lesná (3,0 %) a Nový Petřín ( 3,9 %). 

Celkové využití zemědělského půdního fondu sledovaného území dokládá 
poměrně intenzivní využívání území, což např. dokumentuje vysoký podíl orné 
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Úřední cena zemědělské půdy v katastrech správních obvodů obcí
s rozšířenou působností (POÚ) Jemnice a Vranov nad Dyjí k 31.12.2004

cena
lské půdy ( Kč) :
,00 - 2,99
,00 - 3,99
,00 - 4,99
,00 - 5,99
,00 - 6,99
,00 - 8,20

Mgr. Ljubomír DŽINGOZOV, 2005

půdy. Průměrné procento zornění pro studovaný mikroregion je 89,5 %, což je sice 
o něco méně než průměr pro okres Znojmo ( 91,8 %) , avšak mnohem více než 
průměr pro Jihomoravský kraj – 84,2 % i pro celé území ČR – 71,8 %. Ve 
studovaném území zejména v Jemnické kotlině, ale i v jižní části Bítovské 
pahorkatiny se pak nachází celá řada katastrů , kde uvedená hodnota je často 
mnohem vyšší než okresní průměr 91,8 %., a to celkem u 10 k.ú. z 25 k.ú. 
Největších hodnot dosahuje procento zornění na k.ú. Šafov – 98,5 %, Vratěnín – 
96,5 % a Štítary – 96,8 %.  
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Obr. 1 Úřední cena zemědělské půdy v POÚ Vranovsko a Jemnicko k 31.12.2005 

ZEMĚDĚLSTVÍ JEMNICKA 
Zemědělství mikroregionu Jemnicko má poměrně nadprůměrné 

předpoklady pro jeho rozvoj v rámci kraje Vysočina. Podstatná část mikroregionu 
se totiž nachází v méně členitějším a pro intenzivnější formy zemědělství ještě 
příznivém georeliéfu Jevišovické pahorkatiny, a to především v jeho nejméně 
členitém podcelku Jemnické kotlině. Pouze nejsevernější a nejzápadnější části 
mikroregionu se pak nacházejí v poněkud chladnějším a členitějším georeliéfu 
Brtnické vrchoviny. Průměrná cena zemědělské půdy studovaného mikroregionu 
tak dosahuje hodnoty 5,90 Kč/m2, což je mnohem více než do roku 2002, kdy tato 
hodnota činila jen  5,06 Kč/m2 . Tato průměrná hodnota pro studovaný mikroregion 
je pak mnohem vyšší než činí průměr pro celý okres Třebíč – 4,96, dříve 4,62, 
avšak výrazně vyšší než je průměr pro  kraj Vysočina – 3,55 Kč/m2 , dříve 3,81. Jak 
je možné sledovat z uvedeného průměrná cena zemědělské půdy v mikroregionu 

226



Jemnice vzrostla více než průměr za okres Třebíč a mnohem více než průměr za 
kraj Vysočina (zde došlo dokonce k poklesu). Tyto uvedené hodnoty tak ještě více 
podtrhují význam studovaného mikroregionu pro zemědělství celého kraje. 
V rámci mikroregionu však existují poměrně velké diference, poněvadž ceny půdy 
se zde pohybují od 2,83 Kč/m2 , k.ú. Lomy až po 7,20 Kč/m2 k.ú. Police. Nízké 
hodnoty ceny půdy, pod 4 Kč, jsou však v mikroregionu spíše výjimečné a 
mnohem více zde převládají hodnoty vyšší než celostátní průměr, tj.5,24 Kč/m2 , 
kterých se na studovaném území nachází 17, z celkového množství 21 k.ú. 
Uvedená situace tak jen dokumentuje poměrně vhodné přírodní podmínky 
mikroregionu pro intenzivnější formy zemědělské výroby. 

Poměrně dobrý potenciál mikroregionu pro intenzivní zemědělskou 
výrobu rovněž dokumentuje vysoký podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy 
studovaného území jež činí 75,2 %, což je mnohem více než je průměr pro okres 
Třebíč – 64,2 %, kraj Vysočina – 60,7 % a celou ČR – 54,2 %. Plných 11 k.ú. z 21 
má však podíl zemědělské půdy na celkové výměře vyšší než 80 %, z toho 2 k.ú. 
Menhartice (91,6 %) a Lovčovice (93,6 %) mají uvedený podíl dokonce vyšší než 
90 %. Na druhé straně pouze 7 k.ú. má tento podíl nižší než celookresní průměr, 
nejnižší podíl pak vykazují k.ú. Budkov (41,1 %) , k.ú. Rácovice (46,7 %) a k.ú. 
Kostníky (52,8 %), což je méně než činí celostátní průměr.    

Naopak je tak logický mnohem nižší stupeň zalesnění studovaného 
území, který činí jen 18,2 %, přičemž průměr pro okres Třebíč je 27,1 %, průměr 
pro kraj Vysočina 30,4 % a průměr pro celou ČR 33,5 %. Plných 11 k.ú. z 21 má 
pak stupeň zalesnění nižší než 10 %, nejméně je to u k.ú.Lovčovice – 2,9 % a u 
k.ú. Lhotice – 3,0 %. Jen 5 k.ú. má stupeň zalesnění vyšší než celostátní průměr, 
nejvíce pak k.ú. Budkov (54,3 %) a k.ú. Rácovice (48,2 %). 

Celkové využití zemědělského půdního fondu sledovaného území dokládá 
poměrně intenzivní využívání území, což dobře dokumentuje zejména vysoký 
podíl orné půdy na půdě zemědělské. Průměrné procento zornění pro okres Třebíč 
je 87,4 %, což je mnohem více než průměr pro kraj Vysočina – 77,5 % i pro celé 
území ČR – 71,8 %. Průměr pro mikroregion Jemnice je však ještě vyšší než 
okresní průměr a činí plných 91,3 %. Právě na území Jemnické kotliny se nachází 
celá řada katastrů , kde uvedená hodnota je často mnohem vyšší než 90%. Nad tuto 
extrémní hodnotu má procento zornění vyšší plných 15 k.ú. z 21, nejvyšších 
hodnot pak dosahují k.ú. Lovčovice (99,2 %) a k.ú. Pálovice (97,9 %). 
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Počet zemědělských podniků právnických osob a SHR ve správních obvodech obcí
s pověřeným obecním úřadem Jemnice a Vranov nad Dyjí k 31.12.2005

CRR, 2005
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Obr. 2 Podniky právnických osob a SHR v POÚ Vranovsko a Jemnicko 
k 31.12.2005 

ZHODNOCENÍ CELKOVÉ SITUACE 
Závěrem je nutné zdůraznit, že v současných tržních podmínkách a za 

současné ekonomické situace jsou zemědělské podniky v mikroregionu Jemnice a 
Vranov vysoce závislé na agrární politice státu. Ekonomická situace 
v zemědělských podnicích regionu je špatná, což jen koresponduje se složitou 
situací celého resortu zemědělství v ČR. Mezi nejzávažnější nedostatky patří 
zejména pokřivení dodavatelsko – odběratelských vztahů, nízká výkupní cena 
zemědělských produktů, nedořešení vyplácení restitučních podílů apod. Hlavním 
cílem rozvoje zemědělství ve studovaném mikroregionu bude především udržení 
konkurenceschopnosti agrárního sektoru vůči EU a světu, při zachování 
intenzivního i extenzivního zemědělství na co největší ploše, při dostatečné úrovni 
příjmů zemědělské populace Rozvoj konkurenceschopné, intenzivní, avšak 
environmentálně šetrné zemědělské výroby ke které má sledované území ještě 
vhodné předpoklady, musí být doprovázen také diverzifikací zemědělských 
podniků i do výroby netradičních zemědělských surovin pro nepotravinářské 
využití a do nezemědělských činností. Musí být zachovány komparativní výhody 
plynoucí z koncentrované zemědělské výroby při respektování environmentálních 
požadavků. Dále se předpokládá modernizace zemědělských a potravinářských 
podniků a rozvoj efektivní struktury agrárního trhu, které povedou k prosperitě 
zemědělských podniků, k jejich přiměřeným příjmům, k vytváření důstojných 
pracovních a životních podmínek zemědělského obyvatelstva. 
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Mezi zemědělstvím dvou sousedních mikroregionů je možné sledovat i 
dost zásadní rozdíl ve vlastnictví zemědělské půdy, který se pak odráží 
v organizační struktuře zemědělské výroby regionu. V mikroregionu Vranovsko po 
roce 1948 hospodařily především státní statky ( vliv odsunu německého 
obyvatelstva, dosídlení), naopak na Jemnicku hospodařila především zemědělská 
družstva ( převážně původní obyvatelstvo). Tyto historické vlivy se pak významně 
promítají i do dnešní situace. Na Jemnicku působí zemědělská velkovýroba 
konsolidovaně (působnost transformovaných ZD), naopak na Vranovsku je situace 
daleko složitější. Nové společnosti vzniklé privatizací státních statků se potýkají 
především s nedořešenými majetkoprávními vztahy, prodej státní půdy v regionu je 
často doprovázen průnikem kapitálu zvenčí a v podstatě mimo zákon i ze 
zahraničí.  

ZÁVĚR 
Přes uvedené skutečnosti zemědělství studovaných mikroregionů se musí 

výrazně spolupodílet na zachování a dalším rozvoji venkovského prostředí a 
udržení osídlení venkova. Mezi nosná odvětví v rostlinné výrobě mikroregionů 
bude nadále patřit intenzivní produkce kvalitních potravinářských obilovin, 
zejména pak sladovnického ječmene, dále to bude produkce krmných plodin, 
v méně příznivých polohách pak doprovázena zejména produkcí krmných 
obilovin. Avšak tam , kde živočišná výroba chybí pak produkce krmného obilí již 
nedává smysl. Na dočasně nadbytečných plochách orné půdy bude průběžně 
narůstat produkce alternativních plodin, ve sledovaném území především řepka, 
luskoviny, mák. V živočišné výrobě vedle tradičního chovu prasat, bude nutné 
zachovat a posílit chov skotu na mléko, v méně vhodných a členitějších polohách 
pak bude nutné posílit chov skotu bez tržní produkce na mléko.  
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ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA NA PRÍKLADE 
CHORÔB DÝCHACEJ SÚSTAVY 

Katarína Vilinová 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 
morely the absence of disease or infirmity. The health status is one of the social 
indicators of sustainable development. In this article will be analysis health – 
status population  in Slovakiac in the case diseases of respiratory system. In 2005 
was  dominant in Slovak republic five groups of diseases and their seguence was 
following: 1. diseases of circulatory system, 2. tumours, 3. diseases of respiratory 
system, 4. injuries, 5. diseases of digestive system. 

Úvod 
Sociálny aspekt trvalo udržateľného rozvoja, ktorého súčasťou je aj zdravotný 

stav obyvateľstva vychádza zo základného faktu, že skutočným bohatstvom sú jej 
ľudia a preto je dôležité vytvoriť také prostredie, ktoré umožní ľuďom prežiť dlhý, 
zdravý, plnohodnotný a tvorivý život (Klinda a i., 2001).  

Pre väčšinu z nás je zdravie tá najcennejšia hodnota, ktorú môže človek 
vlastniť aj keď na strane druhej ju môže veľmi rýchlo stratiť. 

K zdraviu však nemožno pristupovať ako k jednotlivému, izolovanému javu. 
Jeho stav je vždy výsledkom interakcie človeka s prostredím (prírodným, 
spoločenským ale i civilizačným, charakterizovaným rozvojom civilizácie, vedy, 
techniky, infraštruktúry, priemyslu, ekonomiky a s ním súvisiaceho životného štýlu 
a taktiež s prostredím spoločenským),  v ktorom človek žije. 

Rozhodujúci vplyv na zdravotný stav človeka má v súčasnej dobe práve 
životný štýl, ktorý ho pravdepodobne ovplyvňuje na cca 50 – 60% (Kebza, 2005). 
Za ním nasleduje úroveň a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti s jej 
vplyvom na zdravie cca 15%. K týmto faktorom sa pridávajú vplyvy vonkajšie – 
životné prostredie, sociálne vplyvy (cca 15% – 20%) a vplyvy vnútorné – 
genetická štruktúra organizmu. (Kebza, 2005). 

Cieľ a metodika 
Cieľom príspevku je poukázať na regionálne rozdiely jednotlivých okresov 

Slovenska vo výskyte úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy ako tretej
 najčastejšej príčine smrti. 

Problematikou zdravia a zdravotného stavu sa v geografickej literatúre 
zaoberal Krajčír (1978,1980,1991), ktorý sa vo svojich prácach venoval najmä 
pohľadom na rozšírenie infekčných parazitárnych ochorení, a rozšírením 
novotvarov na Slovensku na báze mortality a rozšírením kliešťovej encefalitídy na 
Západnom Slovensku. Po roku 2001 sa začínajú objavovať práce od Vilinová 
(2006), ktorá sleduje rozšírenie nádorov na Slovensku. 

Porovnaním zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska a Českej republiky sa 
zaoberal Ginter (2001). Žiaková (1991), ktorá charakterizuje vybrané ukazovatele 
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zdravotného a psychosociálneho stavu obyvateľov Slovenska. Rosival a Trnovec 
(1994) analyzujú chemické riziká vo vzťahu k zdraviu človeka. Reichrtová (1996) 
poukazuje na vzťah životného prostredia a zdravia.  

Choroby dýchacej sústavy 
Pri sledovaní príčin úmrtnosti na Slovensku možno pozorovať, že tak vo 

vyspelých krajinách, ako aj u nás dominujú jednoznačne civilizačné choroby. 
V roku 2005 zomrelo na Slovensku 53 475 obyvateľov, z toho 28 151 mužov 
a 25 324 žien, pričom viac ako tri štvrtiny úmrtí zapríčinili choroby obehovej 
sústavy s 61,1 % podielom z celkového počtu úmrtí a nádory s podielom 24,9 % 
(tab.č.1). 

Tab. č. 1 Najčastejšie príčiny úmrtnosti podľa chorôb na Slovensku v roku 

Príčina úmrtnosti podľa choroby 

Muži Ženy Spolu 

abs. % abs. % abs. % 

choroby obehovej sústavy 13 468 46,2 15 663 53,8 29 131 61,1 

nádory 6 944 58,5 4 930 41,5 11 874 24,9 

choroby dýchacej sústavy 1 786 53,4 1 328 46,6 3 114 6,5 

choroby tráviacej sústavy 1 668 59,6 1 117 40,1 2 785 5,8 

choroby žliaz s vnút. vylučovaním, výživy a premeny látok 331 43,1 437 56,9 768 1,6 
Zdroj: ŠÚ SR, 2005 

Ako tretie v poradí sa umiestnili choroby dýchacej sústavy s celkovým 
počtom  3 114  (5,8 %) zomretých obyvateľov.  

U mužov prevládajú ochorenia na nádory, choroby dýchacej sústavy 
a choroby tráviacej sústavy (graf. č.1), kým choroby obehovej sústavy a choroby 
žliaz s vnútorným vylučovaním , výživy a premeny látok prevažujú u ženskej 
zložky populácie. 
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Graf . 1 Na astejšie prí iny úm rtnosti u m užov na 
Slovensku v roku 2005 
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nádory 
choroby dýchacej sústavy 
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Zdroj: ŠÚ SR, 2005 
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Graf .2 Na astejšie prí iny úmrtnosti u 
žien na Slovensku v roku 2005 

choroby obehove sústavy 
nádory 
choroby dýchace sústavy 
choroby tráv ace sústavy 
choroby žl az s vnút. vy ovaním, výž vy a premeny átok 

Zdroj: ŠÚ SR, 2005 

Pri sledovaní vnútornej štruktúry jednotlivých chorôb dýchacej sústavy 
vystupujú do popredia tak u mužov (53 %) ako aj u žien (65 %) zápaly pľúc. 
Ďalšou početne zastúpenou skupinou chorôb sú chronické choroby dolných 
dýchacích ciest. Tieto skončili druhom mieste u mužov s 33 % podielom a u žien 
s 21 % podielom. 

Výskyt niektorých druhov ochorení veľmi často ovplyvňuje narušené životné 
prostredie, na ktoré má človek značný vplyv. 
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Pri priestorovej analýze chorôb dýchacej sústavy na území Slovenska podľa 
pohlavia dochádza k určitým zmenám. U mužov možno pozorovať vytváranie 
súvislých celkov s maximálnymi hodnotami úmrtnosti (81 a viac) v dvoch 
regiónoch. Prvý región vytvára súvislé prepojenie okresov severozápadného 
Slovenska s okresmi juhovýchodného Slovenska. Ďalší sa nachádza v južnej časti 
Slovenska – Levice, Krupina, Veľký Krtíš (mapa č. 1). 

Úmrtnosť žien na 100 tis. žien dosahuje taktiež najvyššie rozpätie (81 a viac), 
ktoré znázorňuje mapa č. 2. Tieto hodnoty sa vyskytujú v piatich okresoch 
Slovenska ( Košice IV, Rožňava, Žarnovica, Šaľa, Skalica).  

Najvyššia úmrtnosť chorôb dýchacej sústavy na 100 tis. obyv. sa vyskytuje 
v dvoch regiónoch. Prvý tvoria dva okresy Žilinského kraja – Čadca a Bytča 
nachádzajúce sa v severozápadnej časti Slovenska. Tieto  okresy ležia v blízkosti 
Ostravsko – Karvínskej oblasti, ktorá patrí v Českej republike k najviac 
znečisteným. Znečistené je najmä ovzdušie vplyvom jednej z priemyselných 
činností a to ťažobným priemyslom, ktorý je pre túto oblasť charakteristický. 
K týmto okresom sa v južnej časti kraja pridáva okres Ružomberok špecifický 
svojím papierenským priemyslom a jeho najväčším a zároveň najviac 
znečisťujúcim podnikom Nondi Ružomberok. Celá táto oblasť patrí na Slovensku 
k extrémne zaťaženým oblastiam. 

Maximálne hodnoty úmrtnosti sa vyskytujú aj v okresoch Brezno a Rožňava. 
V Brezne patrili  v minulosti  k najväčším znečisťovateľom ovzdušia železiarne 
Podbrezová a magnezitové závody v okrese  Rožňava produkujúci škodlivý 
magnezitový prach majú značný na tieto choroby.  

K týmto okresom sa v rámci Nitrianskeho kraja pripája okres Šaľa, kde 
k najväčším znečisťovateľom ovzdušia  patrí chemický podnik Duslo Šaľa (mapa 
č. 3). Okres Šaľa a jeho okolie patria do veľmi silne zaťaženej oblasti stresovými 
javmi a zároveň je to oblasť s veľmi silne znečisteným ovzduším a to najmä 
vplyvom priemyselných činností. 

Ostatné oblasti Slovenska dosahujú mozaikovité usporiadanie, v ktorom sa 
prelínajú nižšie hodnoty s vyššími hodnotami úmrtností mužov i žien. 

Škodlivý vplyv znečisteného ovzdušia na zdravotný stav obyvateľstva začína 
tým, že pokožka a sliznice sú vytavené priamemu účinku týchto škodlivín. To 
spôsobuje dráždenie postihnutých orgánov, hlavne očí, nosa, hrdla a respiračného 
systému a vyvoláva ťažkosti v ich činnosti a ich ochorenie.  

Záver 
Pri priestorovom rozšírení úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy 

v jednotlivých okresoch na Slovensku, možno pozorovať prelínanie minimálnych 
hodnôt s maximálnymi hodnotami úmrtnosti. Najvyššia úmrtnosť chorôb obehovej 
sústavy je lokalizovaná v súvislom prepojení okresov severného a juhovýchodného 
Slovenska, ku ktorým sa pridávajú okresy v južnej a západnej časti Slovenska. 

Dôležitú úlohu v nepriaznivom vývoji zdravotnej situácie obyvateľstva 
Slovenska zohrávajú ekonomické, psychosociálne ale aj demografické podmienky. 
Vo veľkej miere na zdravotný stav obyvateľstva vplýva nedostatočná vzdelanostná 
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úroveň populácie na vidieku, veľmi nepriaznivá zdravotná situácia rómskej 
minority, vysoký nárast nezamestnanosti, nezdravý životný štýl  ale aj mnoho 
iných faktorov. 
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ZMENY VYUŽITIA KRAJINY VYBRANEJ ČASTI BIOSFÉRICKEJ 

REZERVÁCIE TATRY V ROKOCH 1772-2003 

 

Martin Boltiţiar, Branislav Olah, František Petrovič 

 

Landscape use evaluation of selected part of the Tatry Biosphere Reserve between 

1772-2005  

The paper presents results of the survey on land use development and its changes 

in the Podtatranská kotlina basin and the High Tatras Mts. between 1772 and1988. 

Land use was identified from historical military maps and aerial 
orthophotographs. Intensity of land use changes (absolute and relative) was 

assessed as a sum of partial changes between studied time horizons (1772, 1822, 

1900, 1956, 1988, 2003).  

 

Úvod a problematika 

Krajina ako otvorený systém, tvorený synergiou prírodných, ale 

i antropogénnych činiteľov, patrí v posledných decéniách medzi významné objekty 

krajinnoekologického výskumu. Tento fenomén je však v neustálom vývoji, 

podlieha zmenám a iba ťaţko môţeme špecifikovať jeho latentný stav. Podľa 

Feranca et al. (1997) a Chrastinu (2005a,b,c) a iných je analýza zmien v krajine 

obzvlášť dôleţitá z hľadiska posúdenia prírodných, ale i spoločensko-
ekonomických procesov, ich dynamiky, príčin a stability súčasného stavu, ale 

predovšetkým moţných trendov ďalšieho vývoja. 

Človek vţdy hľadal v krajine to najlepšie miesto (podmienky) na uspokojenie 

svojich ţivotných potrieb. Na základe jej vlastností rozdelil krajinu na plochy 

vhodné, plochy menej vhodné a nevhodné pre určité činnosti. Najprv obsadzoval 

miesta najvhodnejšie, neskôr začal vyuţívať i tie menej vhodné (hlad po pôde, 

nové spôsoby obhospodarovania, a pod.). Je pritom charakteristické, ţe sa 

v minulosti na tom istom mieste cyklicky striedajú obdobia s vysokým tlakom na 

krajinu (kedy sa vyuţívajú aj menej vhodné lokality), s úsekmi s istým väčším či 

menším útlmom (opustenie menej vhodných lokalít). Osobitne v území s tak silne 

členitým reliéfom, ako je skúmané územie, je moţné predpokladať silnú väzbu 
medzi vyuţívaním krajiny človekom a reliéfom. Ďalším fenoménom skúmaného 

územia je vznik a rozmach rekreačného vyuţívania krajiny (hlavne v ostatných 

desaťročiach), nakoľko ide o územie s veľmi vysokým aţ výnimočným 

potenciálom pre cestovný ruch (Midriak, 2003).  

Cieľom práce bolo identifikovať vývoj vyuţitia krajiny vo vybranej časti 

Biosférickej rezervácie (BR) Tatry v rokoch 1772 aţ 2003, stanoviť intenzitu jeho 

zmien a analyzovať vzťah medzi plochami s rôznou intenzitou zmeny vyuţitia a 

základnými morfometrickými vlastnosťami reliéfu.  

Skúmané územie BR Tatry predstavuje obdĺţnik 32,5x15,1 km (obr. 1) 

s rozlohou 49 000 ha, leţiaci na prechode Popradskej kotliny a Vysokých Tatier, 

rozpätie nadmorskej výšky je 600–2655 m n. m.  
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Obr. 1 Skúmané územie BR Tatry. 

 

Metodika  

Metodický postup pozostával z nasledovných krokov: 

1. Identifikácia vyuţitia krajiny v jednotlivých časových horizontoch z 

vojenských historických a súčasných máp (z rokov 1772, 1822, 1900, 1956 a 1988) 

v mierkach 1: 25 000 – 28 800 (bliţšie Olah, 2003) a leteckých ortofotosnímok 

z rokov 1949, 1990 a 2003 (bliţšie Boltiţiar, 2005) v prostredí GIS.  

Vzhľadom na rozdielnosť kategórií (foriem) vyuţitia krajiny 
identifikovateľných na podkladových mapách a leteckých snímkach v časových 

horizontoch, zlúčili sme ich do týchto kategórií: les (hospodársky, osobitného 

určenia a ochranný), lesokroviny (LK), NSKV (brehové porasty a remízky), trvalé 

trávne porasty (lúky a pasienky - TTP), trvalé kultúry (sady a vinice - TK), polia 

(veľkobloky aj úzkobloky ornej pôdy), urbanizované plochy (sídlo, domy so 

záhradami, priemyselný areál, skládka, cesta, areály dopravy - UP), vodné plochy 

(VP), zamokrené plochy (ZP), odkryté podloţie (skalné steny a bralá, areály ťaţby 

nerastných surovín, areál stavby - OP), sutiny (svahy pokryté sutinami - S), 

alpínske lúky (AL), kosodrevina (K). 

Zmeny vyuţitia krajiny sme určili superpozíciou vrstiev zo skúmaných 

časových horizontov. Identifikovali sme plochy: 

 bez zmeny využívania (najstálejšie, resp. najstabilnejšie plochy s ohľadom na 
vyuţitie krajiny), 

 so zmenou využívania v každom časovom horizonte s opakovaním alebo 

bez opakovania foriem vyuţitia krajiny (najmenej stále plochy). 

Superpozíciou boli vyhodnotené zmeny foriem vyuţitia krajiny. Väčšinu 

súčasných foriem vyuţitia krajiny zeme v jednotlivých BR získaných 

interpretáciou leteckých snímok sme verifikovali priamo so situáciou  v teréne.  
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2. Intenzita zmien vyuţitia krajiny (relatívna ako aj absolútna) bola vypočítaná 

ako aritmetický rozdiel koeficientov intenzity vyuţitia jednotlivých foriem: 1 les, 

vodná plocha, odkryté podloţie (skalné bralá a steny), alpínske lúky, svahy pokryté 

sutinami, 2 lesokroviny, NSKV, zamokrené plochy, 3 trvalé trávne porasty (lúky 

a pasienky), 4 polia a trvalé kultúry (sady a vinice), 5 urbanizované plochy, 

odkryté podloţie v dôsledku ťaţby nerastných surovín alebo výstavby. (Bliţšie 

Olah, Boltiţiar, Petrovič, Gallay, 2006).  

Celková relatívna intenzita zmeny vyuţívania bola vyjadrená súčtom 

čiastkových zmien. Ak bolo výsledné číslo kladné, zvýšila sa intenzita 

(intenzifikácia vyuţívania), ak bolo záporné, zníţila sa intenzita (extenzifikácia 
vyuţívania).  

Absolútna intenzita zmeny vyjadruje sumu zmien, ktorá sa odohrala na danej 

ploche bez ohľadu na jej smer (intenzifikáciu alebo extenzifikáciu). Predstavuje 

súčet absolútnych hodnôt čiastkových (relatívnych) zmien medzi časovými 

horizontmi. 

Socio-ekonomický vývoj skúmaných území sme spracovali prevaţne 

z literárnych zdrojov. Vývoj počtu obyvateľov bol spracovaný na základe údajov 

Štatistického úradu SR a informácií z mestských a obecných úradov.  

 

Výsledky 

Hoci skúmané územie osídlené uţ v pleistocéne, kultúrna krajina sa vytvárala 
aţ v holocéne. Podľa nálezu peľu rastlín moţno usudzovať, ţe uţ v subboreáli sa 

rozširovala synantropná vegetácia, ktorá indikuje poľnohospodársku krajinu 

neolitického človeka v Popradskej kotline. Začala pôsobiť i antropogénna erózia.  

V stredoveku človek narušil aj prírodnú krajinu pohoria, kde doloval rôzne 

rudy. Spotrebu dreva v baníctve kryl z miestneho lesa, ktorý vyrubovaním tak 

značne ovplyvnil. Zníţenie hornej hranice lesa a vypaľovanie kosodreviny pre 

získanie nových plôch pre pastiersku činnosť spôsobili ďalšie negatívne zmeny v 

krajinnej štruktúre (Plesník, 1971).  

Od konca minulého storočia v Tatrách nastúpila nová vlna vplyvu človeka na 

krajinu, ktorá nadobudla veľkú intenzitu najmä od 60-tych rokov vo forme 

cestovného ruchu. Expanziu človeka do pohoria v súčasnosti sprevádzajú odpady, 
deštrukcia vegetácie a pôdy, ústup pôvodných rastlinných a ţivočíšnych druhov, 

rozširovanie procesu synantropizácie a pod. (Drdoš, 1990).        

 

Využitie krajiny v roku 1772 

V roku 1772 (obrázok 2) bolo takmer 40 % skúmaného územia vyuţívaného 

ako polia, čo predstavuje rozlohu takmer 20 tisíc hektárov. Tretinu územia (33,7 

%) pokrýval súvislý lesný porast s rozlohou 16 746 hektárov. Trvalé trávne porasty 

s rozlohou pribliţne 3500 ha sa nachádzali vo väčšej rozlohe hlavne pozdĺţ rieky 

Poprad v juhozápadnej časti resp. vo východnej časti v blízkosti mesta Keţmarok. 

Nelesná stromová a lesná vegetácia v roku 1772 predstavovala len 1,1 % celkovej 

rozlohy skúmaného územia. V oblasti severne od Batizoviec a Gerlachova v oblasti 

dnešnej Tatranskej Polianky sa v roku 1772 vyskytovali lesokroviny. Táto forma 
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vyuţitia krajiny bola identifikovaná aj v západnej časti územia. Príčinou jej 

výskytu mohlo byť rozsiahlejšie odlesnenie spôsobené či uţ antropogénne alebo 

prírodne. Lesokroviny zaberali len 2,6 % územia. V roku 1772 bolo na základe 

historickej mapy identifikovaných 43 sídelných útvarov, ktoré mali prevaţne 

charakter podtatranských obcí. Najväčším sídlom podľa zdokumentovaných 

údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 1787 bolo mesto Keţmarok (Kaysmark) 

s 4170 obyvateľmi. Sídla zaberali len 1,3 % rozlohy.  

 

Využitie krajiny v roku 1822 

Z mapy vyuţitia krajiny z tohto obdobia roku (obrázok 3) je uţ na prvý pohľad 
viditeľné pomerne rapídne zvýšenie podielu trvalo trávnych porastov na rozlohu 

vyše 10 200 hektárov, čo predstavuje viac ako 20 % skúmaného územia. Zväčšená 

rozloha tejto kategórie sa nachádzala hlavne v severovýchodnej a juhozápadnej 

časti územia. Zvýšenie plochy trvalo trávnych porastov bolo vykonané prevaţne na 

úkor lesného porastu, ktorého podiel sa zníţil o 9,7 %. V plošných jednotkách to 

predstavuje úbytok o viac ako 4700 hektárov lesa. Odlesnenie v takomto meradle 

mal na svedomí rozmach pastierstva v Tatrách, ktoré tu existovalo uţ od 13. 

storočia (Holub-Pacewiczova, 1931). Najväčší rozmach zaznamenalo horské 

pastierstvo tzv. vysokohorské salašníctvo v 18. a 19. storočí (Boltiţiar, 2006). 

Podľa sporadických štatistických dát kulminoval výpas roku 1815. Na pastve sa 

zúčastňovali hlavne Spišská Belá, Keţmarok a jemu pôvodne poddané Rakúsy 
(Midriak, 1983). Treba poukázať aj na zväčšené plochy trvalo trávnych porastov 

v oblasti dnešných Smokovcov, Tatranskej Lomnice a Tatranských Matliarov, 

ktoré patrili v minulosti k  vypásaným plochám. Rozloha sídel predstavovala vyše 

1 % celkovej rozlohy. Po prvýkrát sme zaznamenali vznik sídla (Starý Smokovec) 

v rozsiahlych komplexoch lesa, čo súviselo s rozmachom ťaţby ţeleznej rudy 

v tomto území (Olah, Boltiţiar, Gallay, Olahová, Petrovič, 2005).  

 

Využitie krajiny v roku 1900 

Kategóriu vyuţitia krajiny s najväčším plošným zastúpením v roku 1900 

(obrázok 4) predstavovali polia, ktorých rozloha dosahovala vyše 18 tis. hektárov 

(37,4 %). Nepatrne došlo k vzrastu zastúpenia lesného porastu oproti roku 1822, 
keď nárast bol o 2,8 % na hodnotu takmer 14 tis. hektárov, ktorá sa dosiahla 

znovuzalesnením rozľahlých plôch trvalo trávnatých porastov. Rozsiahlejšie lesné 

komplexy v poľnohospodárskej krajine vznikli východne od Gerlachova 

a Batizoviec (Olah, Boltiţiar, Gallay, Olahová, Petrovič, 2005). Zalesnením TTP 

znamenalo pokles v rozlohe o takmer 4000 hektárov. Rozloha sídel sa zvýšila 

oproti roku 1822 na hodnotu 2,6 %, čo je viac ako zdvojnásobenie hodnoty zo 

spomínaného roku. Plocha zaberaná sídlami predstavovala 1258 hektárov. 

Severozápadne od Štrby sa v záujmovom území vyskytovali roztrúsené menšie 

sídla, ktoré moţno povaţovať za pastierske sídla a salaše. Najväčším sídlom zostal 

Keţmarok. V súvislejších komplexoch lesa vznikli sídla ako Tatranská Lomnica, 

Smokovce či Tatranská Polianka.  
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Využitie krajiny v roku 1956 

K najvýraznejším zmenám vo vyuţívaní krajiny v záujmovom území patrí 

pokles rozlohy trvalo trávnatých porastov. V roku 1956 (obrázok 5) zaberali TTP 

rozlohu 4460 hektárov (9,1 %). Podiel nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie 

sa čiastočne zvýšil na 3,4 % z celkovej rozlohy. Dochádzalo k postupnému 

zarastaniu TTP poklesom ich obhospodarovania. Úpadok priniesla industrializácia 

Popradskej kotliny. Koniec pastierstva v západnej časti sa datuje do roku 1895 

kedy knieţa Hohenlohe kúpil revír Vyšné Hágy (Vološčuk, 1994). Aj napriek tomu 

pasenie v častiach Tatier naďalej pokračovalo aj po vyhlásení Tatranského 

národného parku v roku 1948. Viaceré obce i naďalej svojvoľne nelegálne vyháňali 
svoje stáda. Expanzia pastierov vyvrcholila v roku 1954, ktorý bol posledným 

rokom pasenia. V záujmovom území sa ešte v roku 1952 vyskytovali salaše 

severozápadne od Štrby či v blízkosti Štôle a Batizoviec. Salaše v severovýchodnej 

časti zanikli do roku 1952. Na mape vyuţitia krajiny z roku 1956 bolo 

zaznamenané spálenisko na juţnom svahu Slavkovského štítu z roku 1928. Za obeť 

padlo 60 ha plochy kosodreviny i časť porastov hornej hranice lesa (Boltiţiar, 

2004). Tento poţiar nebol ojedinelý, za zmienku stoja poţiare nad Jamským 

plesom z roku 1921, keď zhorelo pribliţne 150 ha a vo Vyšných Hágoch 

spôsobený návštevníkom TANAPu z roku 1953, vtedy zhorelo 100 ha mladého 

lesa (Midriak, 1998). 

Z demografického hľadiska pokračoval rozmach tatranských osád a následné 
zvýšenie plochy zaberanej sídlami na 2036 hektárov (4,2 %). Starý Smokovec mal 

do roku 1956 viac ako 3000 obyvateľov a Tatranská Lomnica viac ako 1900 

obyvateľov. Veľký rozmach zaznamenal aj Poprad, ktorý sa zlúčil s obcou Veľká 

a dosiahol tak počet obyvateľov blíţiaci sa k hranici 10 tisíc a mesto Svit. 

V rozlohe územia vyuţívaného ako polia (33 %) a les (30,6 %) nenastala 

výraznejšia zmena. 

 

Využitie krajiny v roku 1988 
Formou vyuţitia krajiny s najväčším zastúpením sa stali plochy vyuţívané ako 

polia (obrázok 6). Ich podiel vzrástol na 37,6 % čo predstavuje rozlohu takmer 

vyše 18 tisíc hektárov. Polia sa stali pomerne homogénnou časťou hlavne v oblasti 
Ţakovce, Vrbov, Štrba a Poprad. Les predstavoval druhú plošne najväčšiu formu 

s 30 % rozlohy. Rozloha nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie klesla na 2 %, 

čo bolo spôsobené zmenou vyuţívania a postupným zarastaním. Vývojový trend 

zvyšovania rozlohy sídel pokračoval aj v roku 1988, keď sídla predstavovali viac 

ako 6 % celkovej rozlohy.  Najväčším sídlom sa stal Poprad, ktorý sa stal centrom 

tejto oblasti, počet obyvateľov v roku 1982 dosiahol 29 375. V tomto období sa 

prejavila zvýšená urbanizácia budovaním liečebných, kúpeľných a rekreačných 

osád (Midriak, 1998). Z mapy vyuţitia krajiny je to viditeľné v oblastiach Štrbské 

Pleso, Smokovce a Tatranská Lomnica. V blízkosti Eurocampu FICC bolo na 

mape z roku 1988 identifikovaná väčšia plocha lesokrovín. Ich celková rozloha 

bola vyše 900 hektárov. Vznik takejto formy moţno pripísať ako dôsledok 

minulých vetrových kalamít. V tejto oblasti sa vyskytli dve väčšie kalamity. 
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V roku 1971 22. a 23. októbra to bola víchrica s rýchlosťou takmer 180 km.h-1, 

ktorá sa prehnala od Vyšných Hágov aţ po Keţmarské Ţľaby (94 tisíc m3 dreva). 

A v roku 1981 2. a 3. novembra to bola kalamita v oblasti Tatranskej Lomnice, 

spôsobenej vetrom o rýchlosti 120 – 165 km.h-1. Za obeť vtedy padlo 295 tisíc m3 

dreva. Nárast rozlohy vodnej plochy pribliţne 52 hektárov má za následok 

vybudovanie menších vodných nádrţí, konkrétne troch v blízkosti obce Vrbov 

a dvoch pri bývalých štátnych majetkoch juhozápadne od Keţmarku. 

 

Využitie krajiny v roku 2003 

V r. 2003 z hľadiska vyuţitia krajiny zaberali najväčšiu plochu polia (takmer 
17 tis. ha), čo predstavovalo viac ako tretinu rozlohy skúmaného územia (obr. 7). 

Veľkú rozlohu si naďalej zachoval aj les s rozlohou vyše 14 tis. ha a celkovým 

podielom 30 %. TTP sa vyskytovali najmä v kontaktnej oblasti lesa a polí, pričom 

ich rozloha sa mierne zvýšila na 4341,5 ha, podobne aako aj rozloha lesokrovín. 

Ďalší rozvoj sídel sa premietol do zvýšenia ich rozlohy na hodnotu 3436,3 ha. 

Oblasti nad hornou hranicou lesa boli vyuţívané podobne ako v posledných 2 

horizontoch, vzhľadom na skutočnosť, ţe územie je súčasťou národného parku a 

vyuţíva sa len na rekreáciu. 

 

Zmeny využitia krajiny v rokoch 1772 – 1822 

Transformačnú maticu foriem vyuţitia krajiny v rokoch 1772 a 1822 
dokumentuje tabuľka 1. Uţ na prvý pohľad sú zrejmé zmeny vyuţívania krajiny. 

Oproti roku 1772 narástla v roku 1822 rozloha trvalo trávnych porastov o takmer 

7400 hektárov. TTP sa začali vyuţívať najmä na úkor lesa, keď po odlesnení sa 

premenilo 5122 ha lesa na TTP. TTP pomerne výrazne zvýšili svoju rozlohu aj 

premenou polí na túto formu, ubudlo 2801 ha pôvodných polí. Nové polia boli 

vyčlenené z pôvodných trvalo trávnych porastov a lesa. V období roku 1822 

výrazne utrpela rozloha lesa, ktorá sa zníţila oproti roku 1772 o viac ako 4700 ha. 

Lesokroviny vyskytujúce sa severne od Gerlachova a Batizoviec v roku 1772 

vytvorili postupne súvislý zapojený les a čiastočne premenené na TTP ako 

dominantnú formu prvej polovice 19. storočia. 

 

Zmeny využitia krajiny v rokoch 1822 – 1900 

V tabuľke 2 je vyjadrená zmena vyuţitia krajiny v rokoch 1822 a 1900. Tak 

ako v predchádzajúcom období narástol podiel TTP, tak v období roku 1900 došlo 

k výraznejšiemu poklesu rozlohy trvalo trávnych porastov o vyše 4000 ha. Časť z 

nich (1453 ha) bola postupne zalesnená a premenená na lesný porast. Časť plochy 

TTP bola premenená na polia, ale na druhej strane aj časť polí sa zmenilo na TTP. 

Celková rozloha polí klesla o vyše 2000 ha, hlavne premenou na les, TTP a NSKV. 

Rozloha NSKV dosiahla do roku 1900 hodnotu 1482 ha premenou polí 

a postupným zarastaním nevyuţívaných TTP. Sídla, resp. zastavané plochy zvýšili 

svoju rozlohu viac ako dvojnásobne a to na úkor polí (421 ha), TTP (257 ha) ale aj 

lesa (96,4 ha), keď v komplexe lesa vznikli tatranské obce Tatranská Lomnica, 

Tatranská Polianka a Smokovce. 
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Zmeny využitia krajiny v rokoch 1900 – 1956 

V tabuľke 3 je znázornená zmena vyuţívania krajiny v rokoch 1900 a 1956. 

Klesajúci trend si zachovala forma TTP, ktorej rozloha sa opäť zmenšila o viac ako 

1830 ha vplyvom ich nevyuţívania a následného zarastania. Výrazná časť TTP sa 

postupným zarastaním zmenila na formu NSKV (283,7 ha) a na lesný porast (38,9 

ha). Časť rozlohy polí bola premenená na TTP, rovnako však aj TTP boli postupne 

premenené na polia, keď polia získali na úkor TTP takmer 1400 ha . Zastavaná 

plocha naďalej zvyšovala svoju rozlohu, v tomto časovom horizonte hlavne na 

úkor polí (579,7 ha) a TTP (287,8 ha). Rozloha lesa nezaznamenala väčšiu zmenu, 
nové a výraznejšie lokalizácie lesa boli na ploche bývalých TTP a polí. Na ploche 

väčšej ako 1600 ha sa v roku 1956 vyskytovali NSKV. 

 

Zmeny využitia krajiny v rokoch 1956 – 1988 

Tabuľka 4 predstavuje zmeny vyuţitia krajiny v období rokov 1956 aţ 1988. 

Dominantnou formou vyuţitia krajiny sa v období roku 1988 stali polia, keď sa od 

roku 1956 zvýšila ich plocha o 2240,6 ha. Najviac utrpeli premenou na polia 

NSKV (965,9 ha), a TTP (2463 ha) čo súvisí so zintenzívnením poľnohospodárskej 

činnosti v záujmovom území. Aj napriek tomu sa do roku 1988 čiastočne zvýšil 

podiel TTP na hodnotu 3434 ha na úkor lesa, polí ale hlavne opätovnou premenou 

NSKV na trvalo trávne porasty. Od roku 1956 do roku 1988 sa zvýšila rozloha 
sídel o viac ako 1000 ha. Zastavaná plocha zabrala 700,1 ha z rozlohy polí, 242,7 

ha z lesa a 291,2 ha z TTP. V tomto časovom období bol zaznamenaný výskyt 

lesokrovín s celkovou rozlohou 687 ha, s najväčšou časťou lokalizovanou v oblasti 

pri Tatranskej Lomnici. 

 

Zmeny využitia krajiny v rokoch 1988 – 2003 

Zmeny vyuţitia krajiny v období rokov 1956 aţ 1988 dokumentuje tabuľka 5. 

Identické rozlohy má v oboch horizontoch kategória lesa. Jej zmena však bola 

kvalitatívno-priestorová. Zarastaním polí a TTP sa o 1 % zvýšila rozloha 

lesokrovín.  Odlesnením sa tieţ nepatrne zvýšil podiel TTP (o cca 2 %). 

Urbanizované plochy vzrástli najmä na úkor rozlohy polí (334,4 ha), lesa (170 ha) 
a TTP (114,2 ha). Vplyvom transformácie poľnohospodárstva sa celkovo zníţila 

rozloha polí v území o viac ako 3 % a to zvýšením rozlohy TTP a NSKV. I naďalej 

rovnaké vyuţívanie si zachovali územia nad hornou hranicou lesa (alpínske lúky, 

kosodrevina, odkryté podloţie, sutiny a vodné plochy) ako súčasť TANAPu.  
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Obr. 2 Vyuţitie krajiny skúmaného územia BR Tatry v roku 1772 

 

Obr. 3 Vyuţitie krajiny skúmaného územia BR Tatry v roku 1822 
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Obr. 4 Vyuţitie krajiny skúmaného územia BR Tatry v roku 1900 

 

Obr. 5 Vyuţitie krajiny skúmaného územia BR Tatry v roku 1956 
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 Obr. 6 Vyuţitie krajiny skúmaného územia BR Tatry v roku 1988 

 Obr. 7 Vyuţitie krajiny skúmaného územia BR Tatry v roku 2003 
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Obr. 8 Plochy bez zmeny vyuţitia krajiny skúmaného územia BR Tatry v rokoch 

1772-2003 

 

Obr. 9 Absolútna intenzita zmeny vyuţitia krajiny skúmaného územia BR Tatry 

v rokoch 1772-2003 
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Obr. 10 Relatívna intenzita zmeny vyuţitia krajiny skúmaného územia BR Tatry 

v rokoch 1772-2003 
 

Tab. 1 Transformačná matica zmien vyuţitia krajiny skúmaného územia BR Tatry 

medzi rokmi 1772-1822 (bez alpínskych lúk, kosodreviny, odkrytého podloţia a 
sutín)  

 

v ha 1772               

1822 les LK NSKV TTP polia UP VP suma 

les 10768,7 821,8 19,1 224,1 589,9 5,9   12429,8 

LK 104,3 6,2 32,6 36,7 58,7 0,7   239,2 

TTP 5121,5 418,2 161,1 1680,8 2801,1 69,9   10252,6 

polia 737,1 135,5 114,8 1456,1 15544,1 238,6   18226,1 

UP 5,7   3,2 46,2 150,2 339,9   545,1 

VP 8,4           97,5 105,8 

suma 16745,6 1381,7 330,7 3444,0 19144,0 655,6 97,5 49000,1 

% 34,2 2,8 0,7 7,0 39,1 1,3 0,2  

 

LK – lesokroviny, TTP – trvalé trávne porasty, NSKV – nelesná stromová 

a krovitá vegetácia, UP – urbanizovaná plocha, VP – vodná plocha, ZP – 

zamokrená plocha 
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Tab. 2 Transformačná matica zmien vyuţitia krajiny skúmaného územia BR Tatry 

medzi rokmi 1822-1900 

 

v ha  1822             

1900 les LK TTP polia UP VP suma 

les 10996,2 167,2 1453,2 1177,4 4,3 9,3 13807,6 

LK 137,1   306,7 100,7     544,5 

NSKV 42,7 0,3 646,3 789,9 3,0   1482,2 

TTP 714,8 41,8 3859,5 1656,6 15,2 2,9 6290,9 

polia 438,1 29,8 3730,0 14080,5 39,9   18318,2 

UP 96,4   257,0 421,0 482,8 0,3 1258,2 

VP 4,5         93,3 97,9 

suma 12429,8 239,2 

10252,

6 18226,1 545,1 105,8 49000,1 

% 25,4 0,5 20,9 37,2 1,1 0,2  

 
Tab. 3 Transformačná matica zmien vyuţitia krajiny skúmaného územia BR Tatry 

medzi rokmi 1900-1956. 

 

v ha  1900               

1956 les LK NSKV TTP polia UP VP suma 

les 11828,5 130,2 38,9 937,2 1975,8 47,0 7,3 14977,5 

LK 559,1 200,1 73,7 1028,5 455,7 27,7   2344,8 

NSKV 56,6 2,1 426,1 283,7 854,0 52,6  1675,1 

TTP 421,3 133,2 279,0 2205,6 1392,8 27,6  4459,5 

polia 769,6 78,2 596,7 1522,1 13050,5 161,8   16178,9 

UP 159,7 0,7 67,8 287,8 579,7 937,5 2,3 2035,7 

VP 10,5     3,0 0,2 0,5 77,9 112,6 

ZP 1,5     18,2 4,9     24,5 

suma 13807,6 544,5 1482,2 6290,9 18318,2 1258,2 97,9 49000,1 

% 28,2 1,1 3,0 12,8 37,4 2,6 0,2  
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Tab. 4 Transformačná matica zmien vyuţitia krajiny skúmaného územia BR Tatry 

medzi rokmi 1956-1988 

 

v ha 1956         

1988 les LK NSKV TTP polia UP VP ZP suma 

les 12819,1 697,1 70,4 404,4 466,7 160,3 8,2 2,6 14650,9 

LK 691,3 121,2 1,8 56,6 30,1 4,2   4,3 909,4 

NSKV 104,3 94,0 203,4 180,1 401,4 15,4 0,4   998,9 

TTP 656,5 636,6 233,9 912,4 950,2 40,5   2,5 3434,0 

polia 411,7 677,6 965,9 2463,0 13596,7 291,2 0,3 10,5 18419,5 

UP 242,7 78,4 165,6 407,7 700,1 

1521,

4 0,5 4,6 3131,0 

VP 12,7 5,4 31,4 8,3 13,7 2,1 82,7   165,7 

suma 14977,5 2344,8 1675,1 4459,5 16178,9 

2035,

7 112,6 24,5 49000,1 

% 30,6 4,8 3,4 9,1 33,0 4,2 0,2 0,1  

 

Tab. 5 Transformačná matica zmien vyuţitia krajiny skúmaného územia BR Tatry 

medzi rokmi 1988-2003 
 

 

 

v ha  1988               

2003 les LK NSKV TTP polia UP VP suma 

les 12709,5 530,0 105,6 706,5 416,0 170,1 6,2 14648,3 

LK 793,2 312,5 14,3 131,5 147,2 22,0   1420,7 

NSKV 230,2 4,1 100,9 138,6 334,7 23,9 15,0 847,3 

TTP 363,4 34,7 206,6 1537,6 2063,0 114,2 5,6 4341,6 

polia 198,9 16,3 545,8 681,3 15006,7 334,4 12,3 16805,2 

UP 327,1 11,8 25,3 188,4 415,5 2466,3 1,4 3436,3 

VP 0,3   0,5 0,1 14,6 0,1 115,5 139,5 

suma 14650,9 909,4 998,9 3434,0 18419,5 3131,0 165,7 49000,1 

% 29,9 1,9 2,0 7,0 37,6 6,4 0,3  
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Graf. 1 Zastúpenie foriem vyuţitia krajiny skúmaného územia BR Tatry (1772-

2003) 
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Celkový priebeh zastúpenia jednotlivých foriem vyuţitia krajiny v skúmanom 

území BR Tatry dokumentuje graf. 1. Ako vidieť, v prvých 3 časových horizontoch 

dochádzalo k výrazným zmenám. Od roku 1956 je vyuţívanie značne vyrovnané 

s výraznejším nárastom podielu urbanizovaných plôch v roku 2003.  

Polohy s nezmeneným vyuţívaním tvoria 51% z rozlohy skúmaného územia 

BR Tatry (obr. 8). Z toho 36,9% pripadá na polia a 33,2% na les. Ďalšia takmer 
tretina najstálejších plôch patrí do vysokohorskej krajiny (pásmo kosodreviny, 

alpínskych lúk, plies, svahov pokrytých sutinami a skalných stien). Stále 

urbanizované plochy tvoria 1,1% a TTP len 0,2%.   

V jadrovej zóne BR prevaţujú nezmenené plochy lesov a vysokohorskej 

krajiny. Biele plochy (s aspoň jednou zmenou vo vyuţívaní) sa nachádzajú len 

ostrovčekovito v okolí tatranských osád (Štrbské Pleso, Smokovce a Tatranská 

Lomnica) a dokumentovaných katastrof (spálenisko pod Slavkovským štítom). 

Rozsiahlejšie biele plochy sú v okolí Tatranskej Polianky a Tatranskej Lomnice 

(ako následky rozsiahlych odlesnených plôch v 18. a 19. st.). Rovnako aj na 

mapách absolútnej (obr. 9) a relatívnej (obr. 10) intenzity zmien vyuţitia krajiny 

vidieť, ţe jadrová zóna BR Tatry zaznamenala za ostatných 234 rokov len 

minimum zmien. Asi polovica nárazníkovej zóny je pokrytá stálym lesom, druhú 
polovicu tvoria plochy so zmeneným vyuţívaním. Čo do mnoţstva zmien boli 

najintenzívnejšie zmenené  časti od Tatranskej Lomnice po Smokovce, od 

Gerlachova po Tatranskú Polianku, od Štôly po Vyšné Hágy a okolie Štrbského 

Plesa. Zaujímavým zistením je aj výskyt plôch s najintenzívnejšími zmenami 

pozdĺţ hranice nárazníkovej a prechodnej zóny. Z hľadiska smeru týchto zmien ide 

o návrat k pôvodnej forme vyuţívania (nulové zmeny), či striedavo 

o extenzifikáciu (posun k lesu), ako aj intezifikáciu (posun od lesa k TTP) 

vyuţívania. Alarmujúce sú rozsiahle intenzifikačné zmeny tatranských osád 

(tmavočervené aţ hnedé plochy), najmä Tatranská Lomnica a Smokovce. 
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Aj v severnej časti prechodnej zóny pokračujú intenzívne zmeny vyuţívania 

nadväzujúce na hranicu s nárazníkovou zónou. Celkovo sa najviac zmien vyskytuje 

v okolí podtatranských obcí a pozdĺţ ciest a tokov v kotlinovej časti územia. 

S intenzifikáciu sa stretáme hlavne v oblasti Veľkej Lomnice a Malého Slavkova 

smerom k Tatranskej Lomnici, v okolí Svitu, Batizoviec a Mengusoviec a v 

Poprade. Rozsiahle červené plochy v JZ časti skúmaného územia (časť Liptovskej 

kotliny) vznikli ako dôsledok odlesnenia a premeny na TTP od roku 1772.  

 

Záver a diskusia 

 
V predkladanej práci sme na základe historických mapových podkladov, 

leteckých snímok a terénneho mapovania zhodnotili vývoj vyuţitia krajiny BR 

Tatry. Identifikovali sme plochy bez zmeny vyuţitia, ktoré predstavovali 

najstálejšie plochy. Priradením váhových koeficientov jednotlivým formám 

vyuţitia sme stanovili plochy s rôznou intenzitou zmeny vyuţívania, tak 

absolútnou (sledovala sa veľkosť zmien bez ohľadu na ich smer), ako aj relatívnou 

(stanovili sme aj smer intenzity – intenzifikáciu, resp. extenzifikáciu vyuţívania).  

Krajinu BR Tatry by mohlo na základe našich výsledkov charakterizovať 

stabilizované poľnohospodárske vyuţívanie dna kotliny spojené s rozmachom 

sídiel (hlavne miest Poprad, Keţmarok a Svit) a v podstate nezmenená 

vysokohorská krajina. Najvýznamnejšie zmeny nastali na prechode kotliny do 
horskej krajiny (pásmo neustálych zmien medzi lesom, TTP a poliami) a v 20. st. 

hlavne vznik a neustále rozširovanie tatranských osád. K celkovej zmene krajiny 

prispeli aj opakujúce sa vetrové kalamity (posledná, zatiaľ najrozsiahlejšia, v roku 

2004). Tieto sú zdokumentované od konca 19. stor., no na základe našich 

výsledkov môţeme vysloviť hypotézu, ţe rozsiahlejšie kalamity sa odohrali 

v území aj pred rokom 1772 (plochy lesokrovín v oblasti Tatranskej Polianky) 

a pred rokom 1822 (rozsiahle plochy TTP v oblasti od Malého Slavkova po terajšiu 

Tatranskú Lomnicu v roku 1900 uţ znovu zarastené lesom). 
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PERCEPCIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA MESTA NITRA JEHO 

OBYVATEĽMI  

 

H. Kramáreková, G. Czaková, K. Vilinová, A. Dubcová 

 

Inseparable parts of the strategic planning process of regional 

development on local level are also researches of opinion – either population of 

the town, who is living in it, or local businessmen, who take part in employment 

development. Planning is successful only when settlement development is planned 

altogether by all those, whose developmental activities will be affected. This, so-
called participative planning, is the condition of effective utilization of human 

potential and local resources. It is an ideal way of „bottom-up“ creation regional 

development document. 

The paper presents ideas of 1 263 inhabitants of the Nitra particular town 

parts. They declared, through mostly open eight questions, their perspectives on 

regional development of their own town as a part of creation process of the 

programme economic and social development. 

 

Úvod 

Neoddeliteľnou súčasťou procesu strategického plánovania regionálneho 

rozvoja na lokálnej úrovni sú aj výskumy názorov – či už obyvateľov územia, ktorí 
v ňom žijú, alebo podnikateľskej sféry, ktorá sa podieľa na rozvoji zamestnanosti. 

Plánovanie je totiž len vtedy úspešné, keď rozvoj sídla plánujú spolu všetci tí, 

ktorých sa rozvojové aktivity budú týkať. Toto, tzv. participatívne plánovanie, je 

podmienkou efektívneho využitia ľudského potenciálu a miestnych zdrojov. Je 

ideálnym spôsobom vzniku rozvojového dokumentu „zdola“.  

V rámci výskumov názorov obyvateľov územia sa sleduje jeho percepcia 

(vnímanie) regionálneho rozvoja v rôznych dimenziách. Percepcia prostredia je 

vnútorný proces prebiehajúci v človeku, ktorý prostredníctvom zmyslových 

orgánov prijíma informácie o reálnom svete, ktoré triedi podľa vlastných 

hodnotových kritérií. Na základe tohto pohľadu na hodnotené prostredie realizuje 

človek výber, ktorým sa rozhoduje alebo ktorým vyjadruje svoj názor na rôzne 
aspekty svojho života (Krogmann, 2005).  

Obsah, kvalita a intenzita vzťahu človeka k územiu, v ktorom býva a žije, 

tak významne ovplyvňuje i jeho správanie a aktivitu. Ak má človek vytvorený 

pozitívny vzťah k územiu svojho života a práce, prejavuje sa to v celkovom spektre 

spoločensky žiaducich pracovných a mimopracovných aktivít a v nižšej miere jeho 

potenciálnej migrácie. Vzťah človeka k obci a jeho názory predstavujú špecifický 

zdroj tzv. „mäkkých“ dát, ktoré je možné získať empirickým výskumom 

a pozorovaním (Spišiak, Klamár, 2003).  

 

Ciele a metodika prieskumu 

Príspevok prezentuje výsledky názorov obyvateľov jednotlivých 

mestských častí mesta Nitra, ktorí prostredníctvom ôsmich otázok prevažne 
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otvoreného charakteru vyjadrili svoje názory na regionálny rozvoj svojho mesta 

ako súčasti procesu tvorby jeho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  

Na prieskum názorov respondentov v meste bola použitá metóda 

anketového prieskumu. Pre získanie čo najširšieho spektra názorov obyvateľov bol 

prieskum uskutočnený v 13 mestských častiach Nitry (Čermáň, Diely, Dolné 

Krškany, Dražovce, Horné Krškany, Chrenová, Janíkovce, Klokočina, Mlynárce, 

Párovské Háje, Staré Mesto, Zobor a Kynek). Do anketového prieskumu sa 

zapojilo 1 263 obyvateľov. Početnosť ankiet v jednotlivých mestských častiach 

zohľadňovala veľkosť počtu žijúcich obyvateľov v nich. Najväčší počet 

anketovaných respondentov bol v mestských častiach Chrenová (311) a Klokočina 
(303). Naopak najnižší počet anketovaných bol v mestských častiach Mlynárce, 

Kynek a Párovské Háje (graf č. 1). 

Anketa bola štrukturovaná do 2 základných blokov. V prvom bloku sme 

sledovali základné informácie o respondentovi (pohlavie, vek, vzdelanie, oblasť 

zamestnania, dĺžku bývania v Nitre). Druhý blok bol venovaný problematike 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra. Prostredníctvom ôsmich otázok, 

z toho dve boli čiastočne uzavreté, sme zisťovali mieru poznania rozvojových 

plánov mesta, aktivitu a formu zapojenia sa obyvateľov do rozvoja mesta, návrhy 

na rozvoj aktivít mesta, identifikáciu najzávažnejších problémov, predstavy 

obyvateľov o investovaní 1 mil. Sk na rozvoj mesta, na základe vlastných 

skúseností zhodnotenie spolupráce samosprávy mesta s jeho obyvateľmi. 
V záverečnej časti prieskumu bol vytvorený priestor pre doplňujúce názory 

a návrhy. 

 

Graf č. 1 Počet  respondentov v mestských častiach Nitry

0

50

100

150

200

250

300

350

Č
er

m
áň

D
ie

ly

D
ol

né
 K

rš
ka

ny

D
ra

žo
vc

e

H
or

né
 K

rš
ka

ny

C
hr

en
ov

á

Ja
ní

ko
vc

e

Klo
ko

čin
a

M
ly
ná

rc
e

Pár
ov

sk
é 

H
áj
e

Sta
ré

 M
es

to

Zob
or

Kyn
ek

 

mestské časti

p
o
č
e
t 
o
b
y
v
a
te

ľo
v

 
.  



259 

 

V otvorených otázkach respondenti vyjadrili svoje názory a poznatky, 

ktoré boli značne diferencované a preto boli zoskupované podľa aktivít do sektorov 

hospodárstva. Nie všetky otázky však boli respondentmi zodpovedané. Odpovede 

respondentov poukazujú nielen na záujem o rozvoj mesta ale aj na konkrétne 

aktivity, ktorými by sa chceli zúčastniť na jeho rozvoji. Podávajú nielen návrhy, 

z ktorých mnohé sú už zakomponované v čiastkových plánoch rozvoja alebo sa už 

realizujú, ale návrhy aj také, ktoré by sa mohli v blízkej budúcnosti realizovať 

a prispieť k zvýšeniu kvality života v meste Nitra.  

 

Štruktúry respondentov  
Štruktúra respondentov zodpovedá typickým znakom populácie mesta 

Nitra.  

 

Štruktúra respondentov podľa pohlavia, veku a vzdelania  

Jedným zo základných sledovaných znakov respondentov je štruktúra 

podľa pohlavia. Ako vidieť z grafu č. 2, v počte respondentov prevládali muži, 

ktorí predstavovali 51,8 % respondentov. Vyššie zastúpenie mužskej zložky (viac 

ako 50 %) bolo aj v mestských častiach Čermáň, Chrenová, Klokočina, Mlynárce, 

Staré Mesto a Kynek. V ostatných mestských častiach v skupine respondentov 

prevládali ženy.  

 

 

Graf č.2 Štruktúra respondentov podľa 

pohlavia
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Ďalším sledovaným znakom bola veková štruktúra. Respondenti boli 
začlení do 6 vekových skupín (do 20, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 a viac 

rokov), ich podiel na celkovom súbore respondentov znázorňuje graf č. 3. 

Najpočetnejšia bola veková kategórie 20 – 29 roční, čo predstavovalo 22,9 % 

z celkového počtu anketovaných. Respondenti tejto kategórie sú najpočetnejšie 

zastúpení vo väčších mestských častiach ako sú Klokočina, Staré Mesto, Chrenová. 

V mestských častiach Párovské Háje a Janíkovce u respondentov prevládali staršie 

vekové kategórie.  
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Graf č.3 Štruktúra respondentov podľa veku
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Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry mala väčšina respondentov 

stredoškolské vzdelanie (s maturitou 47,7%  a bez maturity 28,2%). Základné 

vzdelanie mali len 4,0%, respondenti s vysokoškolským vzdelaním (graf č. 4), 

ktorí tvorili 19,7%, mali najvyššie zastúpenie v mestských častiach Chrenová 
a Klokočina. 

 

 

Graf č.4 Štruktúra respondentov podľa vzdelania
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Štruktúra respondentov podľa zamestnania 
 Do pracovného procesu bolo zapojených 65 % respondentov (z toho 77,1 

% tvorili zamestnanci) a 35 % respondentov bolo nezamestnaných. Najvyššiu 

nezamestnanosť (viac ako 50 %) vykazovali mestské časti Diely a Chrenová. 

V sektorovej štruktúre hospodárstva pracuje viac ako polovica respondentov 

v terciárnom sektore (graf č. 5), 16,2 % v primárnom sektore a zvyšných 32,1 % 

v sektore sekundárnom.  

Zamestnaní respondenti našli svoje pracovné miesto v štátnych podnikoch 

(23,4 %), v súkromných firmách (33,1 %) a v družstvách (6,3 %).  

Z celkového počtu respondentov 15 % bolo podnikateľov, ktorí svoju 

podnikateľskú činnosť realizovali vo všetkých sektoroch hospodárstva. Najvyššie 
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zastúpenie mali v terciárnom sektore, v ktorom pracovalo 57,2 % podnikateľov, 

16,5 % respondentov podnikalo v primárnom a 26,4 % v sekundárnom sektore 

(graf č. 6).  

 

 

Graf č. 5 Štruktúra zamestnancov v sektoroch hospodárstva
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Graf č.6 Štruktúra podnikateľov v sektoroch hospodárstva
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Ako uvádza graf č. 7, z celkového počtu anketovaných nepracovalo 438 

respondentov, ostatní našli svoje uplatnenie v štátnych podnikoch (296), 

v súkromných firmách (419) a v družstvách (80). 
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Graf č. 7 Pracujete?

štátny podnik
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Z celkového počtu anketovaných pracujúcich našlo pracovnú príležitosť v 

mieste bývania 62,5 %, za prácou odchádzalo 37,5 % respondentov.  

  
Štruktúra respondentov podľa dĺžky bývania v Nitre  

Ak vyjdeme z predpokladu, že obyvateľstvo dlhodobo žijúce v meste 

pozná jeho problémy lepšie a môže pozorovať aj jeho rozvoj, z tohto pohľadu je 

preto dôležitým ukazovateľom aj dĺžka bývania respondentov v Nitre. Až 58,5 % 

respondentov býva v Nitre viac ako 21 rokov. 10 %- ný podiel bol zaznamenaný u 

respondentov žijúcich v meste päť a menej rokov (graf č. 8).  

 

Graf č.8 Dľžka bývania v Nitre
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Analýza odpovedí respondentov 

 

Znalosť rozvojových plánov, resp. zámerov, ktoré by mohli pomôcť rozvoju 

mesta 

Z celkového počtu respondentov sa až 83 % vyjadrilo, že rozvojové plány 

mesta nepozná. Len 16,9 % respondentov uviedlo, že rozvojové plány mesta pozná 
(graf č. 9). Podľa ich pomenovania je ťažké predpokladať, že by viaceré nich boli 

schválené.  

 

Graf č. 7 Štruktúra respondentov podľa zamestnania 

Graf č. 8 Štruktúra respondentov podľa dĺžky bývania v Nitre 
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Graf č. 9 Poznáte rozvojové plány? 
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Aj napriek tomu sme rozvojové plány rozdelili do niekoľkých oblastí (graf 

č. 10): oblasť investičnej výstavby, oblasť dopravy a cestného hospodárstva, oblasť 

športu a telesnej kultúry, oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva, oblasť kultúry, 

oblasť životného prostredia, oblasť urbanizmu, architektúry a riadenia územného 

rozvoja, oblasť komunálnych a samosprávnych činností, oblasť cestovného ruchu 

a medzinárodnej spolupráce, oblasť školstva a vzdelávania, oblasť hospodárskeho 

rozvoja. Najviac rozvojových plánov poznali respondenti z oblasti investičnej 

výstavby, ktorá tvorila 18,7 % z celkového počtu odpovedí. Medzi nimi 

dominovala stavba obchodných centier. Ako druhá v poradí nasledovala oblasť 

dopravy a cestného hospodárstva so 14,3 % podielom, ktorej súčasť tvorí návrh na 

dobudovanie obchvatu mesta Nitra (44,6 %). Oblasť športu a telesnej výchovy 
tvorila tretiu najpočetnejšiu skupinu poznania rozvojových plánov, ktorej 

dominovali športové centrá, zimný štadión a ihriská. Poznatky rozvojových plánov 

z ostatných oblastí boli pomerne rovnomerne zastúpené.  

 

Graf č. 9 Poznáte rozvojové plány mesta? 
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Graf č. 10  Akou činnosťou by ste chceli prispieť k rozvoju mesta?
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Jednotlivé odpovede respondentov poukazujú na možnosť stotožňovania 

rozvojových plánov mesta s rozvojovými plánmi zamestnávateľa. Ich široká paleta 

tiež poukazuje na silnú vnímavosť obyvateľstva na zmeny v priestore mesta, napr. 

na prebiehajúcu výstavbu obchodného centra v mestskej časti Chrenová, ukončenú 

úpravu centra atď.  

Nízka úroveň poznania rozvojových plánov mesta poukazuje nielen na 

nízku resp. nedostatočnú informovanosť obyvateľstva samosprávou mesta, ale 

zároveň vytvára priestor na zintenzívnenie práce v tejto oblasti.  

 

Záujem o činnosť (aktivitu a formu), ktorou by respondenti chceli pomôcť 

rozvoju mesta 
Odpovede na otázku, akou činnosťou by chceli obyvatelia Nitry prispieť 

k rozvoju mesta, si respondenti vyberali z 3 možností - konkrétny návrh, 

dobrovoľnícka činnosť, iné. 

Do rozvoja sa chce zapojiť viac ako polovica respondentov, 47,6 % 

respondentov sa k tejto otázke nevyjadrilo. Výber ponúknutých možností bol 

pomerne rovnako zastúpený s minimálnou prevahou prvej voľby. Na konkrétnych 

aktivitách podľa vlastného výberu sa chcelo zúčastniť 40,9 % respondentov (najmä 

v oblasti zlepšenia životného prostredia, dopravy, športu). Dobrovoľnícku činnosť 

by si zvolilo 42,4 % respondentov a na možnosť iné reagovalo 11,3 % odpovedí 

respondentov (graf č. 11).  
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Graf č. 11 Akou činnosťou by ste chceli prispieť k rozvoju mesta?
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V rámci dobrovoľníckej činnosti takmer 70 % (68,2 %) respondentov by 

sa chcelo zapojilo do úpravy životného prostredia, chýba im najmä čistota mesta. 

Na druhom mieste sa objavilo spektrum služieb, v ktorých dominovalo najmä 

finančníctvo. Ďalej nasledovali oblasti dobrovoľnej činnosti ako napr. zdravotnícka 

a sociálna starostlivosť, najmä zdravotnícka starostlivosť o obyvateľstvo a sociálna 

pomoc a zvyšných 11,5 % by prispelo k dobrovoľnému rozvoju mesta inak (napr. 

projektovou činnosťou, resp. žiadnym ...). Respondenti v tejto časti, pod poslednou 

možnosťou – iné, mohli vyjadriť svoj vlastný názor.  

  

Návrhy na dobudovanie oblastí činností v meste 

Po otázkach týkajúcich sa rozvojových plánov a činností, ktorými by 

chceli respondenti prispieť k rozvoju mesta, nasledovala otázka, čo by navrhli 

v meste dobudovať. Respondenti podľa dôležitosti uvádzali svoje návrhy v poradí 

1.- 3. Názory na dobudovanie predstavovali široké spektrum a pre ľahšiu orientáciu 

boli zaradené do jednotlivých oblastí. Táto otázka bola respondentmi zodpovedaná 

na 65,40 %. 

K oblastiam, ktoré treba najviac dobudovať, respondenti uviedli oblasť 

dopravy, ktorá v prvom poradí tvorila 24,4 %-ný podiel. Ako ďalšia v poradí sa 

umiestnila oblasť športu s podielom 21,5 %. Na treťom mieste bola oblasť bývania 

(graf č. 12). Medzi návrhmi na dobudovanie v oblasti dopravy dominovali návrhy 
na vytvorenie parkovacích miest v meste a na vytvorenie obchvatu v meste. 

V oblastí športu respondenti v prvom poradí uviedli dobudovať kúpalisko, 

športovú halu ale aj ihriská. V oblasti bývania dôraz dali na nové byty. Najmenej 

preferovanou oblasťou bolo školstvo, čo svedčí o jeho kvalite. 
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V druhom poradí podľa dôležitosti si oblasti športu (24,3 %) a dopravy 

(21 %) svoje pozície vymenili, na tretie miesto sa dostala kultúra. V športe opäť 

dominuje potreba dobudovania kúpaliska a športovej haly, ku ktorým pristupujú 

športoviská. V doprave sa opäť dôraz dáva na dobudovanie parkovacích priestorov.  

V treťom poradí na prvých miestach sú tiež návrhy z oblasti športu 

a dopravy, ku ktorým pristupuje oblasť životného prostredia (v okrajových častiach 

mesta najmä kanalizácia). Respondenti navrhujú dobudovanie lavičiek a zelene.  

Poradie priorít dobudovania v jednotlivých mestských častiach mesta 

Nitry sa mierne mení, avšak na prvých miestach zostávajú návrh na dobudovanie 
dopravy a športu, v okrajových mestských častiach sa do popredia dostávajú 

návrhy dobudovania zariadení voľného času a oddychu a životného prostredia 

napr. v Dražovciach, v Kyneku zariadenia voľného času a oddychu, v Mlynárciach 

zariadenia pre deti a mládež. 

 

  

A – šport  
B – bezpečnosť  
C – doprava 
D – zdravotníctvo a  

 sociálna starostlivosť 
E – bývanie 
F – kultúra  
G – deti a mládež 
H – školstvo 
I – obchod 
J – voľný čas a oddych 
K – životné prostredie 
L – služby 

M – pracovná príležitosť 
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Návrhy na zmeny v meste 

Potreba zmeny vychádza prevažne z nespokojnosti. Už 

v predchádzajúcich otázkach vyjadrili respondenti určitú nespokojnosť, napr. s 

dobudovaním zariadení alebo vytvorením aktivít v určitých oblastiach športu, 

dopravy, zdravotníctva, resp. v oblasti bývania, kultúry, obchodu či životného 

prostredia. Tento raz boli otázky orientované na konkrétne návrhy zmien v meste. 

Respondenti odpovedali podľa poradia 1 až 3, kde č. 1 bolo považované za 

najdôležitejšiu, najpotrebnejšiu zmenu, č. 2 za dôležitú a č. 3 za menej dôležitú, ale 

predsa potrebnú zmenu. 

Zo 700 návrhov označených ako najdôležitejšie pripadalo 54,3 % na 
zmenu dopravy, 9,7 % na oblasť životného prostredia a 11,6 % na návrh 

odstránenia negatívnych zmien, ako je kriminalita a i. Zvyšok pripadá na oblasť 

športu (4 %), zdravotníctva (5,1 %), bývania (2,3 %), kultúry (2,7 %), školstva (1,7 

%), obchodu (2,3 %), oddych (1, 7%) a na ďalšie pozitívne zmeny (2%). V druhom 

poradí na dôležitú zmenu respondenti navrhujú opäť zmeny v oblasti dopravy, na 

ktoré pripadlo až 46,9 % všetkých návrhov. Z ďalších zmien v druhom rade do 

popredia vystupuje životné prostredie a ostatné negatívne zmeny, napr. 

nedostatočná práca polície. V treťom poradí je doprava opäť na prvej priečke (21,8 

%). Respondenti požadujú zmeny týkajúce sa hlavne premávky dopravy, MHD, 

obnovu ciest a parkovísk (graf č. 13).  

Graf č. 14  Čo by ste navrhli v meste zmeniť?
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  A – šport  

B – doprava  

C – zdravotníctvo a  

 sociálna starostlivosť 

D – bývanie 

E – kultúra  

F – školstvo  

G - obchod 

H – voľný čas a oddych 

I – životné prostredie 

J – ostatné negatívne zmeny 

K – ostatné pozitívne zmeny 
 
 
 

  

Graf č. 13 Čo by ste navrhli v meste zmeniť? 



268 

 

 

Identifikácia najzávažnejších problémov v meste 

Pre rozvoj obce je potrebné poznať problémy obyvateľstva, ktoré im 

znehodnocujú resp. znepríjemňujú ich život v meste. 

Najzávažnejším problémom v meste Nitra (graf č. 14) je doprava 

a životné prostredie, ktoré respondenti dávajú na prvé dve miesta. Dôraz dávajú na 

znečistené prostredie, nedostatok zelene, problémy s odpadom a na problémy 

s hlukom. Čo sa týka dopravy, do popredia vystupuje nedostatok spojov MHD, 

stav ciest a chodníkov, parkoviská. K závažným problémom mesta respondenti 

začlenili aj zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť. Aj dopady sociálnych problémov 
ako nezamestnanosť, bezdomovci, Rómovia ... respondenti vnímajú ako významné 

problémy mesta, do popredia sa dostávajú napr. v mestských častiach Čermáň a 

Mlynárce. Respondenti z Chrenovej vidia významný problém zasa v bezpečnosti 

atď.  

   
 

Názory na investovanie 1 mil. Sk na rozvoj mest 

Z celkového počtu odpovedí respondentov (graf č. 15) by jedna pätina 

investovala milión do dopravy, ktorú považujú za najvýznamnejší problém mesta. 

Najpočetnejšie skupiny respondentov by v rámci dopravy investovali do opravy 

ciest (33), vybudovania obchvatu Nitry (23) a zlepšenie spojov MHD, t. j. na 

riešenie problémov, ktoré zrejme skutočne trápia obyvateľov mesta Nitry. Do 

A – šport  
B – bezpečnosť  
C – doprava 
D – bývanie 
E – kultúra  

F – školstvo  
G – obchod 
H – životné prostredie 
I – zdravotníctvo a  
 sociálna starostlivosť 
J – voľný čas a oddych 
K – služby mesta 
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zdravotníctva a sociálnej oblasti by 1 000 000 Sk venovalo14 % respondentov. 

Jedna tretina z nich by investovala do rozvoja zdravotníckych zariadení a 

dobudovania siete sociálnych zariadení (12,2 %). Aj šport, voľný čas a oddych 

patrili medzi oblasti, kde by respondenti chceli investovať svoj milión – vložili by 

ho do vybudovania športového centra, U–rampy, cyklotrasy, parkov a i. Ďalšími 

potenciálnymi investičnými oblasťami sú oblasť využitia voľného času (oprava 

lanovky, dobudovanie parkov, výsadba zelene, internetová kaviareň, atď.), pre deti 

a mládež by vybudovali detské ihriská, centrá, atď. Respondenti z Klokočiny by 

investovali do vybudovania resp. dobudovania zdravotného strediska. Iná je 

situácia napr. v Dražovciach, kde by investovali do domového fondu a do 
životného prostredia (výsadby parkov), kultúry, športu atď., v Mlynárciach by dali 

dôraz na umiestnenie investícií do objektov pre deti a mládež.  

 

Graf č. 15: Ako by ste minuli 1000 000 Sk na rozvoj mesta?
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Hodnotenie spolupráce samosprávy mesta s obyvateľmi na základe vlastných 

skúseností  

V záverečnej časti prieskumu bol vytvorený priestor pre hodnotenie 
samosprávy na základe skúsenosti respondentov. Vyčlenili sme 5 typov 

spolupráce: 1. dobrá, 2. dostatočná, 3. slabá, 4. zlá, 5. neviem. Až 44,4 % 

respondentov z celkového počtu 861 sa zhodlo, že spolupráca samosprávy mesta 
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s obyvateľmi je dobrá. Viac ako jedna pätina však považuje túto spoluprácu za zlú 

(graf č. 16). 

  

 

Graf č. 16  Na základe Vašich skúseností zhodnoťte 

spoluprácu samosprávy mesta s obyvateľmi
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Ďalšie doplňujúce názory a návrhy 

 Na túto poslednú časť ankety reagoval minimálny počet respondentov, iba 

z mestskej časti Klokočina. V odpovediach upozornili na nasledovné okruhy tém - 

väčšia kampaň na triedenie odpadu, zlepšiť a zviditeľniť reputáciu sídlisk, 
využívať letisko, aktívnejšia činnosť politikov, zlepšiť spoluprácu s občanmi 

a zviditeľniť ju propagáciou.  

 

Závery vyplývajúce z prieskumu 

Z analýzy výsledkov prieskumu medzi obyvateľmi mesta Nitra vyplýva, 

že rozvojové plány v meste Nitra nepozná viac ako 50 % respondentov. Aj napriek 

tomu by chceli prispieť k rozvoju mesta hlavne v oblastiach investičnej výstavby, 

dopravy a cestného hospodárstva. V otázkach týkajúcich sa činností dobudovania 

a zmien, resp. percepcie najzávažnejších problémov v meste Nitra vystupujú do 

popredia oblasti dopravy, športu, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, do 

ktorých by väčšina obyvateľov Nitry investovala aj 1 mil. Sk na ich rozvoj. 

Z prieskumu však vyplynulo, že predstavy o investovaní tejto čiastky finančných 
prostriedkov boli veľmi hmlisté, pričom drvivá väčšina obyvateľov nevyužila ani 

možnosť formulovania vlastných doplňujúcich názorov a návrhov. 

Možno však konštatovať, že potenciál záujmu obyvateľstva mestu pomôcť 

tu existuje, otáznym však ostáva konkrétny spôsob jeho využitia. Zdá sa, že tento 

priestor by svojou aktivitou mohli pokryť predovšetkým výbory jednotlivých 

mestských častí, ktoré majú ku konkrétnym problémom konkrétnych ľudí predsa 

len relatívne najbližšie. Zaujímavé by bolo z tohto aspektu preto urobiť prieskum aj 
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vo vzťahu vnímania práce výborov mestských častí ich obyvateľmi, ako 

aj zmapovať komunikačné kanály a ich efektívnosť.  

 

Záver 

Zmenou spoločensko-ekonomického systému samosprávne orgány miest 

i obcí boli postavené pred rozhodnutie, akým smerom sa bude rozvoj ich územia 

uberať. Nezastupiteľný význam v procese tohto rozhodovania má aj účasť 

verejnosti, ktorá by ale v žiadnom prípade nemala byť formálna. Participácia 

miestneho obyvateľstva na veciach verejných zahŕňa najefektívnejšie riešenie 

ekonomických, sociálnych a environmentálnych problémov (Oremusová, 2006).  
Preto bol v súvislosti s projektom tvorby Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Nitra uskutočnený anketový prieskum aj medzi 

obyvateľmi jednotlivých mestských častí s cieľom zistenia miery spokojnosti 

obyvateľov so životom v meste a aj ich názorov na problémy rozvoja mesta. 

Analýza a interpretácia získaných informácií síce na jednej strane poukázala na 

rezervy obyvateľstva vo vnímaní rozvojových aktivít mesta, avšak na strane druhej 

to vytvára pomerne široký priestor pre skvalitnenie vertikálnej komunikácie medzi 

vedením mesta a jeho obyvateľmi.  

 

Príspevok bol vypracovaný v rámci grantovej úlohy CGA VI/12/2007 „Aplikácia 

mikrogeografického výskumu  v regionálnom rozvoji“. 
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VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI V OBCIACH NITRIANSKEHO KRAJA  

V ROKOCH 2001 A 2005 

(typológia obcí podľa štruktúry nezamestnanosti podľa dĺžky) 

 

Hilda Kramáreková 

 

In present, a great attention is still given to unemployment and its spatial 

variability in professional geographic literature, what results from social 

importance of this phenomenon. 

The Nitra county has specific position in regional structure of Slovakia, 
because Komárno, Nové Zámky and Levice districts belong from the social point of 

view to so-called Slovak region of poverty, which is closely associated to 

unemployment. Most of authors deal with the unemployment with statistic data on 

district level. Articles with data on municipality level are less frequent, which is 

related to problems with their acquisition and increasing difficulty on processing. 

Even though data on municipality level are those that can identify relations and 

complexity of connections in area on local level with highest accuracy.  

Therefore the article is focused on the development unemployment of the 

Nitra county on municipality level by analysing the changes in 2001 – 2005 on 

example of municipaliy typology according to structure of the length 

unemployment. 

 

Úvod 

Nezamestnanosti a jej priestorovým aspektom je v súčasnosti v odbornej 

geografickej literatúre venovaná stále veľká pozornosť, čo vyplýva zo spoločenskej 

závažnosti tohto fenoménu.  

Nitriansky kraj má v regionálnej štruktúre Slovenska špecifické 

postavenie, keďže okresy Komárno, Nové Zámky a Levice sú z hľadiska sociálnej 

oblasti zaraďované do tzv. regiónu chudoby, čo s nezamestnanosťou úzko súvisí. 

Väčšina autorov pracuje v súvislosti s ňou so štatistickými dátami na úrovni 

okresov. Prác s dátami na úrovni obcí je menšie množstvo, čo súvisí jednak 

s určitými problémami získavania takýchto dát ako aj zvýšenou pracnosťou pri ich 
spracovávaní. Napriek tomu sú práve informácie na úrovni obcí tými, ktoré 

umožňujú veľmi presne identifikovať vzťahy a zložitosť väzieb v území na 

mikroúrovni.  

Príspevok sa preto venuje vývoju nezamestnanosti Nitrianskeho kraja na 

úrovni obcí, analyzujúc zmeny v r. 2001 a 2005 na príklade typológie obcí podľa 

štruktúry nezamestnanosti podľa dĺžky. 

 

Teoreticko-metodické východiská problematiky 

Regionálny rozvoj na Slovensku musí zohľadňovať výrazné regionálne 

disparity, ktoré sú dôsledkom transformačných procesov v ostatných dvoch 

decéniách. Aj táto problematika nachádza svoj odraz v literatúre – či už 

geografickej, sociologickej či ekonomickej. 
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Vzhľadom na spoločenskú závažnosť sa do popredia i v geografickej 

literatúre dostáva otázka trhu práce, predovšetkým však problém nezamestnanosti. 

Kým v slovenskej literatúre dominuje najmä štruktúrny prístup, v českej literatúre 

je to aj prístup percepčný. Z aspektu teoreticko-metodologického sú inšpiratívne 

práce zo západoeurópskej proveniencie, predovšetkým témy priestorových trhov 

práce, ktoré sú v našich podmienkach v iniciálnych štádiách výskumu. 

Vo výskumoch zamestnanosti v slovenskej geografickej literatúre je 

najväčšia pozornosť venovaná objektívnym ukazovateľom zamestnanosti a pohybu 

človeka za prácou, ako napr. sociálno-geografickým charakteristikám ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva, odvetvovej štruktúre a rozmiestneniu pracovných 
príležitostí a pod.  

Rajčáková (1996a) vo svojej štúdii na úrovni okresov Slovenska 

analyzuje zamestnanosť obyvateľstva v období transformačných premien 

spoločnosti. Pozornosť zameriava najmä na analýzu „posunov“ v bilancii zdrojov 

pracovných síl, ktorá determinuje stav globálnej a odvetvovej zamestnanosti, ďalej 

na zmeny zamestnanosti obyvateľstva podľa právnej formy a druhu vlastníctva 

subjektov národného hospodárstva ako i stupňa dosiahnutého vzdelania 

zamestnaných obyvateľov.  

Príkladom regionálneho spracovania problematiky zamestnanosti môže 

byť napr. príspevok Kollára a Spišiaka (1995), ktorí riešia problém zamestnanosti 

vidieckeho obyvateľstva v podhorskom regióne Bielych Karpát.  
 Ojedinelými v zmysle štúdia problematiky trhu práce na lokálnej úrovni 

sú práce Dubcovej a Kramárekovej (2002, 2001), v ktorých analyzujú trh práce a 

program rozvoja zamestnanosti ôsmich obcí združených v občianskom združení 

„Spoločná budúcnosť“ v juhozápadnej časti okresu Levice. Pozornosť je venovaná 

nielen štruktúram zamestnaných, ale aj štruktúra nezamestnaných je detailne 

analyzovaná z viacerých hľadísk – podľa pohlavia, veku, dosiahnutého vzdelania, 

dĺžky doby evidencie, podľa odvetví hospodárstva atď.  

 Prvým príspevkom o nezamestnanosti v geografickej literatúre bol článok 

Očovského (1992) venovaný aplikácii údajov o nezamestnanosti v geografických 

výskumoch. V ďalšom období sa postupne rozvinula publikačná aktivita viacerých 

osobností. 
Rajčáková a Kusendová (1993) hodnotia stav a vývoj nezamestnanosti v 

ČSFR poukazujúc na jej vývojové trendy. V r. 1994 Rajčáková publikuje 

komparatívnu štúdiu rozdielov nezamestnanosti v Česku a na Slovensku v rokoch 

1991 a 1992.  

Regionálne diferencie v úrovni nezamestnanosti na Slovensku v rokoch 

1991-1993 analyzuje Bezák (1994), rozdiely medzi trendami regionálnej 

a národnej nezamestnanosti na Slovensku v r. 1991-1994 Buček a Pitoňák (1996), 

resp. Bezák (1996,1995). Sleduje úlohu celorepublikových faktorov pri 

vysvetľovaní časových zmien v úrovni nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch. 

Skúma senzitivitu – citlivosť úrovne regionálnej nezamestnanosti voči zmenám 

úrovne republikovej nezamestnanosti. 
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Časovo-priestorovou diferenciáciou nezamestnanosti a jej tokov na 

Slovensku v rokoch 1997-1999 sa zaoberal Székely (2001). Informácie 

o sezónnosti nezamestnanosti na Slovensku v rokoch 1995-1999 dopĺňa Grmanová 

(2000). Vplyvmi územno-správneho členenia Slovenska na regionálnu 

diferenciáciu miery nezamestnanosti analyzoval Székely (2000a). Konštatuje, že 

regionálne rozdiely sa výraznejšie prehĺbili aj v dôsledku priestorovej disagregácie 

v súvislosti s novým územno-správnym členením Slovenka, ktoré odhalilo skrytú 

a v mnohých prípadoch výraznú intraregionálnu diferenciáciu. Intraregionálne 

disparity na príklade nezamestnanosti a jej tokov v Trenčianskom kraji 

charakterizuje Székely (2000b). Vývoj miery nezamestnanosti vybraných okresov 
severovýchodného Slovenska v období rokov 1991-2000 bol predmetom záujmu 

Rosiča (2002).  

 Špecifickú pozornosť v podmienkach slovenskej geografickej literatúry si 

zasluhujú štúdie Bezáka (2001) „O regionálnych trhoch práce, nových krajoch a 

tokoch nezamestnaných“ a Székelyho (1997) „Priestorové trhy práce: všeobecný 

úvod do problému a príkladová štúdia zo Západného Slovenska“.  

Zamestnanosť občanov Slovenska v Česku po rozdelení štátu hodnotil vo 

svojej štúdii Marek (1999), resp. Marek, Toušek (1998). Konštatujú, že dochádzka 

za prácou do Česka významne ovplyvňuje mieru zamestnanosti v okresoch 

Slovenska, sťahovanie obyvateľstva zo Slovenska v prípade moravského 

pohraničia dlhodobo pôsobí nielen na zlepšovanie vekovej, ale taktiež 
vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva a to i tesne pred a po rozdelení spoločného 

štátu.  

Zvláštnu pozornosť niektorí autori venujú aj zamestnanosti marginálnych 

skupín obyvateľstva. Napr. Rajčáková (1998) hodnotí postavenie vybraných 

sociálnych skupín obyvateľstva na trhu práce, Rajčáková s Divinským (1995) 

analyzujú nezamestnanosť Rómov na Slovensku vo vzťahu k štruktúre 

obyvateľstva, Korec (2004) za jeden z faktorov podmieňujúcich regionálnu 

diferenciáciu Slovenska považuje rómske etnikum. Kallabová (2000) venuje 

pozornosť postaveniu absolventov na trhu práce v ČR, na Slovensku sa tejto téme 

venovala Kramáreková (2003).  

Dlhodobú nezamestnanosť z aspektu trhu práce vo svojich príspevkoch 
spracovávajú Rievajová (2000) a Rajčáková (1996b). 

Nezamestnanosť za jeden z významným indikátorov chudoby považuje 

Michálek (2000). Regionálne rozdiely charakterizované dlhodobou 

nezamestnanosťou ukazujú, že v oblastiach s nízkou nezamestnanosťou zasahuje 

dlhodobá a opakovaná nezamestnanosť najmä sociálne marginálne skupiny alebo 

jednotlivcov, ktorí sa koncentrujú najmä vo veľkých mestách. V oblastiach 

postihnutých celkovou recesiou zvlášť vo vidieckych a polovidieckych regiónoch 

či „vnútorných“ perifériách štátu je štruktúra dlhodobej nezamestnanosti dosť 

podobná profilácii celkovej a štrukturálnej nezamestnanosti.  
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Štruktúra nezamestnanosti podľa dĺžky v Nitrianskom kraji v kontexte SR 

Na nezamestnanosť a jej dĺžku vplýva veľa činiteľov, či už priamych 

alebo nepriamych. V Nitrianskom kraji sa na nezamestnanosti výrazne podieľajú 

veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie, dĺžka nezamestnanosti, cena práce 

a existencia marginálnych skupín na trhu práce (z nich najviac rómska minorita).  

 Komparatívna analýza dát za r. 2001 a 2005 poukázala na úrovni 

Nitrianskeho kraja na klesajúcu intenzitu nezamestnanosti. V oboch rokoch sa však 

Nitriansky kraj umiestnil na 4. mieste poradia krajov podľa nezamestnanosti v SR 

– kým v r. 2001 hodnota intenzity nezamestnanosti dosiahla 19,03% (SR – 

15,71%), v r. 2005 to už bolo 9,76% (SR – 9,66%). Napriek tomu, že pokles 
dosiahol 6,05 bodu, oba údaje potvrdzujú fakt, že Nitriansky kraj sa v intenzite 

nezamestnanosti stále pohybuje nad priemerom SR.  

 

Typológia obcí Nitrianskeho kraja podľa dĺžky nezamestnanosti  

Nezamestnanosť z hľadiska dĺžky rozdeľujeme do troch skupín: 

krátkodobá (0-6 mesiacov - štatisticky rozdelená do dvoch kategórií: 0-3 mesiace, 

4-6 mesiacov), strednodobá (7-12 mesiacov - štatisticky rozdelená do dvoch 

kategórií: 7-9 mesiacov; 10-12 mesiacov) a dlhodobá nezamestnanosť (nad 12 

mesiacov - štatisticky rozdelená do dvoch kategórií: 13-24 mesiacov; nad 24 

mesiacov). 

Obce na území Nitrianskeho kraja sa vzájomne líšia nielen svojou 
polohou, počtom obyvateľov, ale aj štruktúrou obyvateľstva, ekonomickými 

podmienkami a infraštruktúrou. Výsledkom hodnotenia jednotlivých obcí 

z aspektu dĺžky nezamestanosti v komparácii s priemerom Nitrianskeho kraja je 

vytvorenie ich šiestich typov (tab. č. 1, obr. č. 1 a 2). Priestorové rozloženie typov 

obcí dokumentujú mapy č. 1 a č. 2. 

 

Tabuľka č.1: Počet obcí Nitrianskeho kraja v jednotlivých typoch v rokoch  

                     2001 a 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet obcí 
2001 2005 

Abs. % Abs. % 

Typ A 93 26,57 70 19,77 

Typ B 42 12,00 26 7,34 

Typ C 76 21,71 63 17,80 

Typ D 30 8,57 61 17,23 

Typ E 55 15,71 18 5,08 

Typ F 54 15,43 116 32,77 

spolu 350 100,00 354 100,00 
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Obrázok č. 1: 
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Typ D Typ A 

Typ F Typ B 
Typ C 

 

Obrázok č. 2: 

 
 

Typ E 

Typ A 

Typ D 

Typ F 
Typ B 
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Typ A zahŕňa obce, ktoré majú podiel krátkodobej a strednodobej 

nezamestnanosti väčší a podiel dlhodobej nezamestnanosti menší ako bol podiel 

v Nitrianskom kraji. Patria sem väčšinou sídla, ktoré sú ekonomicky rozvinutejšie, 

ale postupne začína pribúdať obyvateľov strednodobo nezamestnaných, ktorí si už 

ťažšie hľadajú prácu a v ďalšom období sa môžu zaradiť k rizikovej skupine 

dlhodobo nezamestnaných.. Obyvatelia v nich majú dobré možnosti zamestnania, 
či už vo vlastnej obci alebo v jej okolí. 
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V roku 2001 patrilo do tohto typu 93 obcí, čo predstavuje podiel takmer 

27 % zo všetkých obcí Nitrianskeho kraja. Patrila sem skupina obcí, ktorá sa 

nachádzala v južnej až juhovýchodnej časti Nitrianskeho kraja, okresy Komárno 

a západná časť okresu Nové Zámky. Ďalšia skupina týchto obcí sa tiahla od 

severu, okres Topoľčany, popri východnej hranici cez okres Zlaté Moravce až do 

okresu Levice (mapa č.1). 

Do roku 2005 ich počet poklesol na 70, podiel asi 20 % z celkového počtu 
obcí v kraji. Ich rozmiestnenie sa v sledovanom období značne zmenilo. Obce, 

ktoré patrili do tohto typu, sa tiahnu zo severu smerom na juh popri západnej 

hranici kraja. Zaradili sa sem už aj viaceré okresné mestá, Komárno, Nové Zámky, 

Topoľčany, Nitra a Šaľa. Zastúpenie týchto obcí sledujeme aj na severe okresu 

Levice (mapa č. 2).  

Typ B zahŕňa obce, ktoré mali väčší podiel krátkodobo a dlhodobo 

nezamestnaných a menší podiel strednodobo nezamestnaných ako bol podiel 

Nitrianskeho kraja. Sú to obce, v ktorých prechodná časť, strednodobo 
nezamestnaní, viac – menej chýba, alebo tvorí iba veľmi malý podiel. Veľká časť 

nezamestnaných v týchto obciach je v kritickej skupine nad 12 mesiacov, ale 

podobne veľká skupina a patrí aj ku krátkodobo nezamestnaným, ktorí sa dokážu 

na trhu práce uplatniť ľahšie. 

V roku 2001 sa 42 obcí nachádzalo v tomto type, podiel na celkovom 

počte bol 12 %. Najviac boli sústredené v okrese Nitra. Do tohto typu patrilo 

krajské mesto Nitra, ale aj okresné mesto Šaľa. Zvyšné obce boli rozptýlené po 

celom kraji (mapa č.1). 
V sledovanom období r. 2005 klesol počet obcí patriacich do tohto typu 

o 16 (podiel 38 %) na 26 (podiel 7,3 %). Väčšina z nich patrila v roku 2005 do 

typu A. Obce typu B boli v roku 2005 veľmi riedko rozptýlené, najviac sa ich 

koncentrovalo v okrese Levice (mapa č. 2). 

Typ C obsahuje obce, ktoré patria k najrozvinutejším, ekonomicky 

najstabilnejším a väčšie problémy s dlhodobou nezamestnanosťou nemajú. Podiel 

krátkodobej nezamestnanosti je vyšší ako podiel kraja a podiel strednodobej 

a dlhodobej nezamestnanosti je nižší ako podiel Nitrianskeho kraja, alebo sa 
pohybuje tesne po jeho úrovňou. V týchto obciach, alebo ich blízkosti sa 

sústreďuje podnik alebo výroba, v ktorej nájde zamestnanie väčšia skupina ľudí. 

V roku 2001 patrilo do tejto skupiny 76 obcí (podiel 21,7 %). Nachádzali 

sa v centrálnej časti kraja, najmä v okresoch Nitra a Zlaté Moravce a v severnej 

časti okresu Nové Zámky (mapa č.1). Táto oblasť patrí k najrozvinutejším 

v Nitrianskom kraji a tvorí prechod medzi regiónom zameraným na 

poľnohospodárstvo na juhu a na priemysel na severe Nitrianskeho kraja.  

Oproti roku 2001 sledujeme v roku 2005 pokles počtu tohto typu obcí. 
V Nitrianskom kraji sa ich nachádzalo 63 (podiel takmer 18 %). Ich rozmiestnenie 

je podobné ako v roku 2001 - sever okresov Nitra, Zlaté Moravce a Nové Zámky, 

ku ktorým sa pridali obce na juhu kraja pri hranici s Maďarskou republikou, kde 

našlo v tomto období zamestnanie väčšie množstvo obyvateľov z pohraničných 

oblastí (mapa č. 2).  
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Do typu D patria obce, ktoré majú podiel krátkodobo nezamestnaných 

nižší a podiel strednodobo a dlhodobo nezamestnaných vyšší ako podiel 

Nitrianskeho kraja. Sú to obce s najhoršou ekonomickou situáciou v kraji. Väčšina 

obyvateľstva je vekovo staršia a má ťažšie uplatnenie na trhu práce. V obciach sa 

nenachádza významnejšia firma, ktorá by zamestnávala väčší počet obyvateľov.  

Z Nitrianskeho kraja v roku 2001 patrilo do tohto typu 30 obcí (podiel 8,5 

%). Okrem iných aj dve okresné mestá Komárno a Topoľčany. Väčšina obcí tohto 
typu sa sústredila v okrese Levice (mapa č.1), naopak do okresu Nitra nepatrila 

žiadna z nich. 

Do roku 2005 narástol počet týchto obcí na 61 (podiel viac ako 17 %). 

Nie sú sústredené v časti Nitrianskeho kraja, ale sú rozmiestnené po všetkých 

okresoch. Ich zastúpenie je stále najvyššie v okrese Levice, ale počet obcí 

patriacich do tohto typu vzrástol aj v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Topoľčany 

(mapa č.2).  

Typ E zahŕňa obce, ktoré majú podiel krátkodobej a dlhodobej 
nezamestnanosti pod priemerom kraja a podiel strednodobej nezamestnanosti je 

vyšší ako v kraji. Je to špecifický typ, do ktorého nepatrí veľké množstvo obcí. Sú 

to obce, ktoré v predchádzajúcom období mali priaznivú situáciu v 

nezamestnanosti, ale tá sa postupne zhoršuje. 

V roku 2001 patrilo do tejto kategórie 55 obcí (podiel 15,7 %). Tieto obce 

sa nachádzali v severnej, okres Topoľčany, východnej, okres Levice a južnej časti 

kraja, okresy Komárno a Nové Zámky (mapa č.1). Vo zvyšných okresoch mal 

tento typ zastúpenie vždy iba v jednej obci. 
Tento typ zaznamenal v sledovanom období rokov 2001 a 2005 najväčší 

pokles v počte obcí. V roku 2005 ich sem patrilo iba 18 (podiel 5 %). Najviac (8) 

ich patrilo do okresu Levice a 5 do okresu Topoľčany. V ostatných okresoch 

Nitrianskeho kraja nemá tento typ zastúpenie buď vôbec alebo maximálne 1 – 2 

obce (mapa č. 2). 

Do typu F patria obce, ktoré majú podiel krátkodobej a strednodobej 

nezamestnanosti nižší a podiel dlhodobej nezamestnanosti vyšší ako podiel 

Nitrianskeho kraja. Sú to obce, ktoré majú najväčšie problémy 
s nezamestnanosťou. Prevláda nezamestnanosť nad 12 mesiacov, ktorá sa 

odstraňuje veľmi ťažko. Títo nezamestnaní si hľadajú zamestnanie s veľkými 

problémami a postupne strácajú pracovné návyky. 

V roku 2001 patrilo do tohto typu 54 obcí, ich podiel bol 15 %. Okrem 

iných sa tu nachádzali aj okresné mestá Levice a Nové Zámky a mestá Vráble, 

Hurbanovo a Šurany. Tieto obce mali výraznejšie zastúpenie vo všetkých okresoch 

kraja, s výnimkou Zlatých Moraviec (mapa č. 1). 

Do roku 2005 zaznamenal tento typ najväčší nárast počtu obcí. Patrilo 
sem až 116 obcí, dosahovali skoro tretinový podiel na ich celkovom počte 

v danom roku. Tieto obce sa nachádzali v juhozápadnej, južnej, ale najmä vo 

východnej časti kraja. Zahŕňali všetky okresy okrem Nitrianskeho 

a Topoľčianskeho, kde ich počet nebol až taký výrazný. Najviac sa ich nachádzalo 
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v okrese Levice a výrazný podiel mali aj v okrese Zlaté Moravce, v ktorom aj 

okresné mesto patrilo do tohto typu (mapa č.2).  

 

Z aspektu syntetického pohľadu na spracovanú problematiku je možné 

konštatovať, že v roku 2001 prevládali v kraji obce, ktoré mali vyšší podiel 

krátkodobej a strednodobej nezamestnanosti. V tomto roku bolo rozloženie obcí 

v zameraní na jednotlivé typy rovnomerné. Vo väčšine okresov boli zastúpené 
všetky typy (mapa č.1). V roku 2005 prevládali v Nitrianskom kraji obce, ktoré 

patrili do typu F, čiže mali vyšší podiel dlhodobej nezamestnanosti. Patrila k nim 

až tretina obcí, nachádzali sa južnej časti kraja, ktorá je zameraná na 

poľnohospodársku výrobu. Protipólom je typ A, čiže obce majúce podiel 

krátkodobo a strednodobo nezamestnaných vyšší, so zameraním na priemyselnú 

výrobu a služby. Tento typ prevláda v obciach v severnej časti kraja, prechádza 

cez jeho západnú časť sa na juhu sa prelína s typom F (mapa č. 2). 

 

Záver 

Nezamestnanosť je jedným z problémov súčasnej ekonomiky Slovenskej 

republiky. Samotná existencia nezamestnanosti je však prirodzeným fenoménom a 

atribútom slobodnej spoločnosti založenej na trhovom mechanizme a demokracii. 

Jej existencia vyplýva z potreby pohybu pracovníkov a zo slobodného rozhodnutia 

osôb o tom, či budú závislé od príjmov zo zamestnania alebo od iných príjmov 

(dávky sociálneho zabezpečenia, podpory v nezamestnanosti). Nezamestnanosť, 

pokiaľ sa nestáva masovou, nie je považovaná za vážny ekonomický ani sociálny 

problém. Týka sa to napr. krátkodobej nezamestnanosti, ktorá indikuje realtívny 

dostatok pracovných príležitostí. Avšak práve dlhodobá nezamestnanosť 

masového charakteru prináša problémy rôzneho druhu - finančné (náklady 
súvisiace s pasívnou politikou zamestnanosti – teda podpory v nezamestnanosti), 

organizačné (rozsiahla sieť služieb zamestnanosti) a politické (ohrozenie 

prebiehajúcich sociálnych a ekonomických reforiem). Mnohé štúdie poukazujú na 

zistenú súvislosť medzi mierou kriminality, rastom delikvencie a násilia a vznikom 

početnej vrstvy deklasovaných, najmä v súvislosti s dlhodobou nezamestnanosťou.  

Jedným z riešení ako sa znižuje nezamestnanosť v Nitrianskom kraji je 

prísun zahraničných investícií, ktoré zabezpečujú vytváranie aj nových pracovných 

príležitostí v regióne. 

 

Príspevok bol vypracovaný v rámci grantu VEGA 1/4022/07 – Transformačné 

procesy v časovo-priestorovej dimenzii Slovenska a grantu CGA UKF VI/12/2007 

„Regionálny rozvoj Nitrianskeho kraja“. 
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KORELÁCIA ZRÁŽOK, ODTOKOV, TEPLÔT, TEPLÔT PÔDY A ÚROD 

V LOKALITE SP. VLACHY  ZA OBDOBIE 1995 - 2003 

 

Dušan Barabas 

 

Present reports evaluate reciprocal relationship between precipitation, 

amount discharge, temperature aire, temperature soil  and yield selected type crop. 

Results are proof that existence relation between precipitation, amount discharge, 

temperature aire, temperature soil  and crops. Precipitation, amount discharge 

and temperature aire, temperature soil influence on the crop with variously 

intensity. We can observe the most intensity influence amount discharge, 

temperature soil on the wheat, barley, oats and potatos. Relevant are  amount 

discharge and temperature soil. 

 

Úvod 

Hodnotenie závislosti úrod od zrážok, odtoku, teplôt vzduchu a teplôt 
pôdy v rôznych hĺbkach pôdneho profilu (patria do odboru agrometeorológie), 

dopĺňajú hodnotenia závislosti úrod od agrotechnických opatrení a agrochémie, 

ktoré sú v centre pozornosti poľnohospodárov. Príspevok sa venuje hodnoteniu 

niektorých agrometeorologických prvkov na úrody z dôvodu možnosti hodnotenia 

a predpovede pravdepodobnej výšky úrod.  

 

Výsledky 

Pri hodnotení závislosti úrod poľnohospodárskych plodín a zrážok, 

odtokov, teplôt vzduchu a teplôt pôd sme vychádzali z úrod získaných zo 

„Slovenskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Spišskej 

Novej Vsi.“ Hodnoty zrážok a odtoku z SHMÚ pobočka Košice a  teplôt vzduchu  
zo stanice Spišské Vlachy (SHMÚ) a teploty pôd zo stanice ÚKSUP Spišské 

Vlachy. Všetky hodnoty boli spracované za obdobie 1995-2003. Vzájomná 

závislosť premenných  sme hodnotili cez vzájomnú lineárnu závislosť vyjadrenú 

hodnotou koeficientu korelácie.  

Napriek relatívne krátkym rádom dosiahnuté výsledky naznačili možné 

závislosti, ktoré na hladine významnosti  α = 95 % patria do kategórie vyjadrujúcej  

strednú hodnotu závislosti. Pri sledovaní  závislosti jednotlivých  vybraných 

druhov plodín od zrážok, odtoku, teploty vzduchu a teplôt pôdy môžeme 

pozorovať odlišnosti, ktoré sú odrazom rôznych  nárokov jednotlivých 

hodnotených plodín na agrometeorologické pomery.   

Za sledované obdobie  1995 – 2003 dosiahli hodnoty 

agrometeorologických parametrov zrážok a odtoku trend poklesu, ktorý 
predstavuje z hľadiska poľnohospodárstva  zhoršovanie podmienok, podrobnejšie 

v práci Barabas, D. (2005). Pre malý rozsah súboru môžeme zaradiť tieto zmeny 

medzi periodické zmeny. Teploty vzduchu a teploty pôdy  majú opačný priebeh 
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trendovej čiary, ktorá zodpovedá  predpokladaným procesom globálneho 

otepľovania, ktorých pravdepodobnosť a príčiny sú veľmi diskutovanou témou. 

Graf  č. 1 dokumentuje trend závislosti mesačných súm zrážok, priemerných 

mesačných výšok odtoku a priemerných  teplôt vzduchu a pôdy v hĺbke 20, 50, 

 100 cm za sledované obdobie 1995 - 2003. Za sledované obdobie môžeme 

pozorovať celkový trend poklesu zrážok a odtokov naopak  u teplôt pozorujeme 

celkový nárast, ako teploty vzduch, tak i teplôt pôdy vo všetkých hodnotených 

hĺbkach. Teplota pôdy je funkciou zrážok a odtoku, ktoré nám nepriamo definujú  

vlhkosť pôdy. Trend nárastu teplôt vzduchu za sledované obdobie je menej 

výrazný, ako trend nárastu  teplôt v pôde. Pri hodnotení pôd je evidentný rozdiel 
medzi trendom nárastu teploty v hĺbke 20, 50 a 100 cm. Smerom do hĺbky sa trend 

znižuje, čo je spôsobené rastom vlhkosti (graf č.1).  

Pri sledovaní a spracovaní vzájomnej závislosti úrod  a uvedených 

agrometeorologických parametrov pozorujeme rôznu intenzitu vzťahu. Najlepšie to 

dokumentuje graf priebehu korelačných koeficientov (graf č. 2). Najvyššie  

hodnoty korelačných koeficientov  sme zaznamenali medzi teplotou pôdy 

a úrodami ovsa jačmeňa a zemiakov s anomáliou  pre hodnotu korelačného 

koeficienta v hĺbke 20 cm. Táto anomália je pravdepodobne spôsobená zmenou 

vlhkosti  na ktorú vplýva hĺbka orby, hĺbka koreňového systému. Ide zrejme 

o zmenu pomeru kapilárnych a gravitačných pórov v neprospech gravitačných.  Je 

to zóna zníženej intenzity infiltrácie vody, s vlastnosťou  relatívne menej 
priepustnej zóny. Do určitej miery tu môže zohrávať úlohu i zhutnenosť vrstvy 

pôdy  v hĺbke, kde sa neprejavuje vplyv agrotechniky. Anomálie v hodnotách 

korelačných koeficientov pozorujeme u všetkých plodín pri hĺbke 20 cm. To je 

dôkazom, že v tejto hĺbke dochádza zmene vlhkosti a tým aj k zmene teploty pôdy 

čo je dokumentované v tabuľke č. 1. Môžeme tiež pozorovať odlišnosť, okrem 

kukurice u všetkých druhov plodín zaznamenáva hodnota korelačného koeficientu 

v hĺbke 20 cm pokles u kukurice nárast predpokladáme, že je to dôsledok  vyššej 

vlhkosti ktorú kukurica v štádiu rastu potrebuje. 

Vysoké hodnoty korelačných  koeficientov medzi vybranými 

agrometeorologickými parametrami a úrodami ovsa, zemiakov a jarného jačmeňa 

sú dôkazom vplyvu teplôt pre plodiny vysievané v skorom jarnom období. Vplyv 
agrometeorologických parametrov na úrody pšenice a kukurice  vykazujú 

podstatné nižšiu závislosť. V prípade pšenice je to spôsobené sejbou pšenice 

v jesennom období ,čo má za následok  výraznejšie výkyvy teplôt pôdy a tým 

i reakciu výnosov  skôr na extrémne zrážkové a odtokové pomery v jesennom 

a jarnom období, ako na teplotu pôdy. Prípadne sa pri pšenici  môžu prejaviť straty 

pri zbere spôsobené extrémnymi zrážkami v čase žatvy. Tento vplyv sa už ťažko 

separuje hlavne jeho intenzita a tým nám môže deformovať hodnoty koeficientov.   

Nízke hodnoty korelačného koeficientu pri kukurici odrážajú  zase čas siatia 

kukurice, ktorá sa seje relatívne neskoro, kedy je už pôdny profil preschnutý 

a pôda je zohriatá a rozdiely teplôt pôdy nie sú podstatné. Nejde o typickú oblasť 
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pestovania  kukurice pestuje sa tu kukurica  na siláž. Prejavuje sa tu viac vplyv 

zrážok a teploty vzduchu ako teploty pôdy . 

 

Záver 

Predložený príspevok hodnotí vplyv vybraných agrometeorologických 

parametrov na  vybrané druhy plodín. Výsledky zhrnuté v podobe grafov a tabuliek 

poukazujú na rozdielnu závislosť plodín od teploty pôdy. Najvyššiu závislosť 

pozorujeme u plodín, ktoré sa sejú skoro na jar. Plodiny, ktoré sa sejú ako oziminy 

prípadne plodiny vysievané neskôr na jar túto závislosť nevykazujú   
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