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K R A J I N A
• Definície krajiny

• Čo tvorí krajinu

• Čo skúmame v krajine

• Ako zobrazujeme krajinu

• Novodobá atlasová tvorba zameraná na 
krajinu v AK SR (2002) a AK ČR (2009)
– Štruktúra atlasov krajiny
– Mapy podľa tematického obsahu
– Mapy podľa spôsobu spracovania



Definície krajiny pod ľa legislatívy
•PODĽA ZÁKONA Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
Krajina je komplexný systém priestoru, polohy, georeliéfu a 
ostatných navzájom funkčne prepojených hmotných prirodzených 
a človekom pretvorených aj vytvorených prvkov, najmä 
geologického podkladu, vodstva, pôdy ovzdušia, rastlinstva a 
živočíšstva, umelých objektov a prvkov využitia krajiny, ako aj ich 
väzieb vyplývajúcich zo socioekonomických javov v krajine. 
Krajina je životným prostredím človeka a ostatných živých 
organizmov. 

•PODĽA ZÁKONA Č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, 
tvořena souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními 
prvky.

•PODĽA EURÓPSKEHO DOHOVORU O KRAJINE
Krajina znamená územie vnímané ľuďmi, ktorého charakter je 
výsledkom činností a vzájomných vzťahov prírodných a/alebo 
ľudských faktorov.



Čo tvorí krajinu

horninyhorniny a
reliéf

pôdapôda

vodavoda

ovzduovzdu ššieie

vegetveget ááciacia

ivoivo ččččččččíšíšstvostvo

aktivity aktivity 
ččččččččlovekaloveka

ččččččččloveklovek

vegetveget ááciacia

KRAJINA komplexný systém priestoru, ktorý je 
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P R V K Y – J A V Y – P R O C E S Y – V Z Ť A H Y 

PÔVODNÁPÔVODNÁPÔVODNÁPÔVODNÁ
KRAJINNÁKRAJINNÁKRAJINNÁKRAJINNÁ

TRUKTÚRATRUKTÚRATRUKTÚRATRUKTÚRA

SÚČASNÁSÚČASNÁSÚČASNÁSÚČASNÁ
KRAJINNÁKRAJINNÁKRAJINNÁKRAJINNÁ

TRUKTÚRATRUKTÚRATRUKTÚRATRUKTÚRA

TERCIÁRNATERCIÁRNATERCIÁRNATERCIÁRNA
KRAJINNÁKRAJINNÁKRAJINNÁKRAJINNÁ

TRUKTÚRATRUKTÚRATRUKTÚRATRUKTÚRA

stresové/rizikové javy/procesy

reliéf a horniny

prírodné procesy

pôda a voda

ovzdušie

trvalé trávne porasty

orná pôda a trvalé kultúry

chránené územia prírody, ÚSES

chránené prírodné zdroje

sídelné a technické prvky

chránený pamiatkový fond

pásma hygienickej ochrany

lesná vegetácia a kroviny

vodné toky a plochy

Č
o 

sk
úm

am
e 

v 
kr

aj
in

e



Prvotná Prvotná –– pôvodná pôvodná ––
prírodná krajinná štruktúraprírodná krajinná štruktúra

Druhotná krajinná štruktúraDruhotná krajinná štruktúra
(využitie krajiny/krajinná pokrývka)(využitie krajiny/krajinná pokrývka)

• prírodné podmienky (reliéf, 
geologický podklad, voda, 
pôda, ovzdušie, vegetácia, 
živočíšstvo) 

• prírodné javy a procesy 
(erózia, záplavy, zosuvy, 
lavíny, vymŕzanie plodín, 
veterná kalamity ...) 

Historická KŠ Sú časná KŠ

• lesy
• neles. drevinová 

vegetácia
• lúky a pasienky
• polia (veľko- a 

maloblokové)

Terciárna/Terciárna/ antropogénnaantropogénna
krajinná štruktúrakrajinná štruktúra

• ekologicky a krajinársky významné 
prvky (chránené územia prírody, 
prírodných zdrojov a pamiatok, ÚSES, 
NATURA 2000)

• rizikové/stresové faktory (znečistená 
voda, pôda a ovzdušie, poškodená 
vegetácia, hluk, prašnosť, žiarenie)

Čo skúmame v krajine

•sad, záhrada, vinica
•vodný tok a plocha
•skaly
•sídelné a rekreačné 
prvky
•technické prvky



Krajina

Štruktúra

Prvok

Vlastnos ť prvku

Ukazovate ľ vlastnosti
prvku

Krajina

Pôvodná krajinná štruktúra

Pôda

Hĺbka pôdy

do 30 cm, 30 – 60 cm,
nad 60 cm

Čo skúmame v krajine



Svätý Jur

Historická krajinná
štruktúra, 19. stor.

Súčasná 
krajinná 

štruktúra, 
21. stor.

Čo skúmame v krajine – krajinné prvky



Východoslovenská nížina

Báb pri Nitre

Liptovská kotlina

Čo skúmame v krajine – procesy



Čo skúmame v krajine – javy
(predovšetkým nehmotnej povahy)



Súčasná krajinná
štruktúra
1 – hrad s areálom
2 – kroviny
3 – trávny porast
4 – chodník

2

3

2
1

4 3

Terciárna krajinná
štruktúra
A – národná kultúrna 
pamiatka

A
A

A
A

M a p o v a n i e     k r a j i n n ý c h       p r  v k o v

Pôvodná krajinná
štruktúra
I – charakterizuje sa 
reliéf, horniny, pôda, 
voda a klíma

II

Ako zobrazujeme krajinu



Terénny výskum

Mapovanie prvkov využitia krajiny – tvorba 
tematickej mapy

Ako zobrazujeme krajinu



Homogénne priestorové areály prvkov krajiny – mapujeme 
podľa ukazovateľov vlastností prvku:

• podľa jedného prvku (areál prvku) – analytické mapy
• podľa viacerých (areály komplexov) – syntetické mapy

Ako zobrazujeme krajinu
Tvorba databázy o krajine:

využitie krajiny

klimatické charakteristiky

voda
pôda
geologický podklad
reliéf

TYPY KRAJINY –
KRAJINNOEKOLOGICK É

KOMPLEXY
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1. kód
reliéf

Štúdium krajiny ako geosystému – štúdium javov, 
vlastností prvkov a ich vzájomných vz ťahov

Abiotické komplexy (ABK), 
typy prírodnej krajiny –
homogénne priestorové

areály

ABK [R 1-X G1-X P1-X K1-X]

Homogénny 
areál prvku
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pôdy

4. kód
klíma

Ako zobrazujeme krajinu
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VyuVyužžitie abiotických komplexov napritie abiotických komplexov naprííklad pri:klad pri:
•• výpovýpoččte erte eróózie pôdyzie pôdy
•• stanovenstanoveníí vhodnosti vyuvhodnosti využžíívania vania úúzemiazemia
•• nnáávrhu prvkov vrhu prvkov úúzemnzemnéého systho systéému mu 

ekologickej stabilityekologickej stability

Ako zobrazujeme krajinu



Novodobá atlasová tvorba zameraná na krajinu
Štruktúra atlasu

AK SR (2002–AK SR (2002–AK SR (2002–AK SR (2002–
1. 1. 1. 1. Krajina a jej zobrazenieKrajina a jej zobrazenieKrajina a jej zobrazenieKrajina a jej zobrazenie

2. Vývoj os2. Vývoj os2. Vývoj os2. Vývoj osíííídlenia a dlenia a dlenia a dlenia a 
mapovmapovmapovmapovéééého zobrazeniaho zobrazeniaho zobrazeniaho zobrazenia

3. Poloha3. Poloha3. Poloha3. Poloha
4. Prvotn4. Prvotn4. Prvotn4. Prvotnáááá krajinnkrajinnkrajinnkrajinnáááá trukttrukttrukttruktúúúúrararara

5. Druhotn5. Druhotn5. Druhotn5. Druhotnáááá krajinnkrajinnkrajinnkrajinnáááá trukttrukttrukttruktúúúúrararara
6. Obyvate6. Obyvate6. Obyvate6. Obyvateľstvo a jeho stvo a jeho stvo a jeho stvo a jeho 

aktivity v krajineaktivity v krajineaktivity v krajineaktivity v krajine
7. 7. 7. 7. PrPrPrPríííírodnorodnorodnorodno----socioekonomicksocioekonomicksocioekonomicksocioekonomickéééé

regiregiregiregióóóónynynyny
8. Chr8. Chr8. Chr8. Chráááánennennennenéééé úúúúzemia a zemia a zemia a zemia a 

prprprpríííírodnrodnrodnrodnéééé zdrojezdrojezdrojezdroje
9. Stresov9. Stresov9. Stresov9. Stresovéééé javy v krajinejavy v krajinejavy v krajinejavy v krajine

10. Krajina ako 10. Krajina ako 10. Krajina ako 10. Krajina ako životnivotnivotnivotnéééé
prostredie prostredie prostredie prostredie človekalovekalovekaloveka

AK AK AK AK ČČČČR (200R (200R (200R (2009––––
1. 1. 1. 1. Krajina Krajina Krajina Krajina ppppředmedmedmedmět studiat studiat studiat studia

2. Geografick2. Geografick2. Geografick2. Geografickáááá polohapolohapolohapoloha
3. Historick3. Historick3. Historick3. Historickáááá krajinakrajinakrajinakrajina
4. P4. P4. P4. Příííírodnrodnrodnrodníííí krajinakrajinakrajinakrajina

5. Sou5. Sou5. Sou5. Současnasnasnasnáááá krajinakrajinakrajinakrajina

6. Krajina jako d6. Krajina jako d6. Krajina jako d6. Krajina jako děěěědictvdictvdictvdictvíííí

7. Krajina jako prostor pro 7. Krajina jako prostor pro 7. Krajina jako prostor pro 7. Krajina jako prostor pro 
spolespolespolespolečnostnostnostnost

8. Krajina v um8. Krajina v um8. Krajina v um8. Krajina v uměnnnníííí



10. Krajina ako životné 
prostredie človeka

9. Stresové javy v krajine

8. Chránené územia a 
prírodné zdroje

7. Prírodno-
socioekonomické regióny

6. Obyvate ľstvo a jeho 
aktivity v krajine

5. Druhotná krajinná 
štruktúra

4. Prvotná krajinná štruktúra

3. Poloha

2. Vývoj osídlenia a 
mapového zobrazenia

1. Krajina a jej zobrazenie

Historické prvky využitia krajiny; 
topografický prvok

Vodstvo v európskom kontexte

Prvky využitia krajiny

Hydrologické pomery

Súčasť rôznych aktivít a využitia

Súčasť bariér a koridorov

Súčasť chránených území a zdrojov; 
využiteľnosť, jej bilancia
Kvalita vody

Prvok geosystému; námet pre umelcov

AK SR – VODA predmet výskumu v krajine (vyjadrenie v atlase)

Hydrologický potenciál, 
obmedzenie a limit pre využívanie

Štruktúra atlasu



MIERKA  A  POČET  MÁP PRE  SLOVENSKO
Mierka Po čet máp

1 : 500 000 36
1 : 750 000 8
1 : 1 000 000 128
1 : 1 500 000 64
1 : 2 000 000 141
1 : 3 000 000 45
1 : 4 000 000 25
mapové výrezy 129

SPOLU 576
Mapy sveta a Európy: 34
Ďalšie grafické podklady: 590
367 domácich i zahraničných autorov z 85 inštitúcií

Štruktúra atlasu



Pojem krajina
Typy krajiny
Prejavy krajiny

truktúra krajiny 
(osnova atlasu–

1. 1. 1. 1. kapitola: Krajina a jej zobrazeniekapitola: Krajina a jej zobrazeniekapitola: Krajina a jej zobrazeniekapitola: Krajina a jej zobrazenie



2. kapitola: Vývoj os2. kapitola: Vývoj os2. kapitola: Vývoj os2. kapitola: Vývoj osíííídlenia a mapovdlenia a mapovdlenia a mapovdlenia a mapovéééého zobrazeho zobrazeho zobrazeho zobrazenia



3. kapitola: Poloha3. kapitola: Poloha3. kapitola: Poloha3. kapitola: Poloha



4. kapitola: Prvotn4. kapitola: Prvotn4. kapitola: Prvotn4. kapitola: Prvotnáááá krajinnkrajinnkrajinnkrajinnáááá trukttrukttrukttruktúúúúrararara



5. kapitola:5. kapitola:5. kapitola:5. kapitola: DruhotnDruhotnDruhotnDruhotnáááá krajinnkrajinnkrajinnkrajinnáááá trukttrukttrukttruktúúúúrararara



6. kapitola: 6. kapitola: 6. kapitola: 6. kapitola: ObyvateObyvateObyvateObyvateľstvo stvo stvo stvo a jeho aktivity v krajinea jeho aktivity v krajinea jeho aktivity v krajinea jeho aktivity v krajine



7. kapitola: 7. kapitola: 7. kapitola: 7. kapitola: PrPrPrPríííírodnorodnorodnorodno----socioekonomicksocioekonomicksocioekonomicksocioekonomickéééé regiregiregiregióóóónynynyny



8. kapitola: Chr8. kapitola: Chr8. kapitola: Chr8. kapitola: Chráááánennennennenéééé úúúúzemia a przemia a przemia a przemia a príííírodnrodnrodnrodnéééé zdrojezdrojezdrojezdroje



9. kapitola: Stresov9. kapitola: Stresov9. kapitola: Stresov9. kapitola: Stresovéééé javy v krajinejavy v krajinejavy v krajinejavy v krajine



10. kapitola: Krajina ako životné prostredie človeka



Mapy pod ľa tematického obsahu v atlase

Podľa spracovania za časového obdobia :
•Historické mapy
•Súčasné mapy (z rôzneho obdobia)

Podľa techniky spracovania:
•Analógové mapy •Digitálne mapy



Podľa počtu hodnotených vlastností prvkov krajiny a 
spôsobu spracovania:
● Analytické mapy ● Syntetické mapy ● Interpreta čné mapy

(AM) (SM) (IM)

Mapy pod ľa tematického obsahu v atlase

1. 1. 1. 1. Krajina a jej zobrazenieKrajina a jej zobrazenieKrajina a jej zobrazenieKrajina a jej zobrazenie
2. Vývoj os2. Vývoj os2. Vývoj os2. Vývoj osíííídlenia a mapovdlenia a mapovdlenia a mapovdlenia a mapovéééého zobrazeniaho zobrazeniaho zobrazeniaho zobrazenia

3. Poloha3. Poloha3. Poloha3. Poloha
4. Prvotn4. Prvotn4. Prvotn4. Prvotnáááá krajinnkrajinnkrajinnkrajinnáááá trukttrukttrukttruktúúúúrararara

5. Druhotn5. Druhotn5. Druhotn5. Druhotnáááá krajinnkrajinnkrajinnkrajinnáááá trukttrukttrukttruktúúúúrararara
6. Obyvate ľstvo a jeho aktivity v krajine

7. Prírodno-socioekonomické regióny
8. Chránené územia a prírodné zdroje

9. Stresové javy v krajine
10. Krajina ako životné prostredie človeka

– AM
– AM
– AM
– 3 SM (čiastkovo-s.)
– AM
– AM, SM, príp. IM 
– SM, IM 
– AM, SM, IM 
– AM, SM, IM
– IM, SM 



Analytické mapy

• Každá kapitola je zložená z analytických máp (napr. mapa 
sklonov, mapa BPEJ, mapa chránených území, mapa 
znečisteného ovzdušia a pod.)

• Analytické mapy vznikajú terénnym mapovaním prvkov 
krajiny, meraním rôznych údajov, vyhodnocovaním 
štatistických podkladov a pod.

Územná ochrana prírody a 
krajiny

-Chránené územia podľa zákona 
o ochrane prírody a krajiny

-Lokality medzinárodného 
významu



• To, čo je analytická mapa/podklad pri hodnotení krajiny, nie 
je vždy analytickou mapou aj pre daný prírodovedný odbor, v 
ktorom mapa vzniká, napr. mapa BPEJ je v rámci pedológie 
syntetickou mapou, pri hodnotení krajiny je len jedna zo 
vstupných analytických podkladov

Analytické mapy

• Vybrané analytické mapy tvoria podklad pre syntetické mapy 
(napr. typy prírodnej krajiny, typy súčasnej krajiny) a 
interpretačné mapy (napr. erodovateľnosť pôdy, únosnosť 
krajiny)

-fluvizeme glejové 
stredne ťažké a ťažké, 
sprievodne gleje, z veľmi 
ťažkých aluviálnych 
sedimentov

Pôdy



Syntetické mapy

• Na konci prevažne každej kapitoly boli zaradené syntetické 
mapy (napr. v  4. kapitole Prvotná krajinná štruktúra bola 
spracovaná syntéza typov abiotických komplexov)

Prvky typov abiotického komplexu

Typy reliéfu (23 kategórií)

Klimatické oblasti (8 kategórií)

Kvartérny pokryv a pôdovotrný
substrát (23 kategórií)

Pôdne typy (16 kategórií)



Syntetické mapy

• Syntetické mapy podľa spôsobu spracovania (analógovo 
alebo digitálne) mali rozdielnu výpovednú hodnotu, resp. mali 
odlišnú generalizáciu

• S tvorbou syntéz je spojená aj tvorba databázy o krajine, 
ktorá sa môže ďalej využiť pri interpretačných mapách 

• Vybrané analytické a syntetické mapy tvoria podklad pre 
interpretačné mapy (napr. erodovateľnosť pôdy, únosnosť 
krajiny)



Interpreta čné mapy

• Interpretačné mapy sa vyskytujú v kapitolách (kapitola 7., 8., 
9. a 10)

• Pri interpretačných mapách výstup závisí od kritérií, ktoré sa 
stanovia, pri zmene kritérií, budú aj výstupy – interpretačné 
mapy iné

• Interpretačné mapy predstavujú novú (pridanú) hodnotu, 
ktoré vyjadrujú daný jav/javy v krajine

• Interpretačné mapy tvoria jeden z podkladov pre nové 
priestorové využívanie krajiny (napr. únosnosť krajiny)



Interpreta čné mapy

Ekologická únosnos ť krajiny

–Abiotický komplex:
-geologický podklad
-reliéf
-pôda
-klíma 

–Súčasné využitie krajiny

–Vybrané činnosti, ktoré 
chceme umiestniť v krajine

–Kritériá hodnotenia (tvorba 
limitov pre vybrané činnosti)



Rozhodovacie postupy pri tvorbe 
interpreta čných máp

• Rozhodovacie postupy sa využívajú pri spracovaní 
interpretačných máp (napr. únosnosť krajiny)

• Rozhodovacie postupy sa pri „ručnom“ spracovaní robili v 
tzv. rozhodovacích tabuľkách (maticiach). Pri zmene kritérií v 
rozhodovacom procese sú aj výstupy iné

• Pri rozhodovacom procese treba na celom území postupovať 
podľa rovnakých vlastností krajiny a podľa rovnakých kritérií

• Niektoré kritériá vyplývajú z legislatívy

• Nie sú zatiaľ objektívne stanovené ukazovatele vlastností 
krajiny, ktoré by sa používali v rozhodovacích procesoch

Mapy pod ľa spôsobu spracovania



K  R  A  J  I  N  A

Prírodné podmienky, 
prírodné zdroje, 

poloha a priestor 
krajiny

Požiadavky človeka 
na krajinu (umiestniť 
činnosti s rôznym 
vplyvom na krajinu)

?
KDE A AKO 

HOSPODÁRIŤ

Limit – prahová hodnota
najvyššia možná prípustná hodnota, pri ktorej nie 

sú pozorované nepriaznivé zmeny v krajine



Na základe poznania vlastností krajiny (prvkov, 
javov a krajinných štruktúr, ako aj nárokov jednotl ivých 

rastlinných a živo číšnych druhov na priestor) možno 
stanovi ť limity bud úceho rozvoja územia a 

umiestni ť nové aktivity do krajiny

Prerušenie povrchového odtoku upravením svahovej d ĺžky



vylú čené
využívanie

nevhodné
využívanie

menej vhodné
využívanie

vhodné
využívanie

VylVyl úúččenenéé
hodnotyhodnoty

VhodnVhodn éé
hodnotyhodnoty

NevyhovujNevyhovuj úúce ce 
hodnotyhodnoty

Menej hodnMenej hodn éé
hodnotyhodnoty

NNáávrh pestovania vrh pestovania šširokoriadkových plodirokoriadkových plod íín (kukurice) podn (kukurice) pod ľľa a 
sklonov svahusklonov svahu

Sklon < 3Sklon < 3 oo

Sklon 3Sklon 3 o o –– < 7< 7oo

LIMIT 7o

Sklon > 7Sklon > 7 oo –– 1212oo

Sklon > 12Sklon > 12 oo



SklonSklon ornornáá vinice       bytovvinice       bytovéé rodinnrodinnéé priemysel.priemysel.
pôdapôda domy domy domydomy areareáályly

do 1do 1 oo

11oo –– 33oo

33oo –– 77oo

77oo –– 1212oo

1212o o –– 1717oo

nad 17nad 17 oo

vhodné
činnosti

menej vhodné
činnosti

nevyhovujúce
činnosti

Rozhodovacie procesy pre vybranRozhodovacie procesy pre vybran éé ččinnosti podinnosti pod ľľa jedna jedn éého ho 
analytickanalytick éého podkladyho podklady



Abiotický limit Bioticko- ochranný limit

Hygienický limit Krajinnoekologická limitácia

Spracovanie limitov



Vhodnosť krajiny pre 
pestovanie 
poľnohospodárskych 
plodín

repka
cukrová 

repa

zemiaky
kukurica na 

zrno

ovos
jačmeň 
jarný

raž
ozimná 
pšenica

Autori: T. Hrnčiarová, 
Z. Bedrna (2009)



Ekologick á únosnos ť krajiny

1.Vyjadruje mieru prípustného (vhodného) využívania krajiny 
antropickými aktivitami, pričom sa nenarušia a/alebo 
nezničia prirodzené vlastnosti, procesy a vzťahy medzi 
prvkami krajiny a ani kvalita životného prostredia.

2.Chápe sa ako vhodnosť využívania územia.

3.Ekologické/environmentálne limity sú nástrojom na
stanovenie únosného využívania krajiny.

4.Vyjadruje konkrétnu mieru zaťaženie súčasnej krajinnej 
štruktúry.



Súčasné
využitie
krajiny

Limity
a potenciál pre 

ornú pôdu

Únosnos ť
(vhodnos ť) súčas-
ného využívania

Návrh

orná pôda
malý limit

vysoký potenciál
Únosné (veľmi 

vhodné) využívanie

•ornú pôdu (OP) 
ponechať

orná pôda
stredný limit

stredný potenciál
Stredne únosné

(vhodné) využívanie 

•znížiť podiel OP
•zvýšiť podiel TTP

orná pôda
veľký limit

nízky až veľmi 
nízky potenciál

Neúnosné
(nevyhovujúce) 

využívanie

•výrazne znížiť až
vylúčiť podiel OP

•výrazne zvýšiť podiel 
TTP

•zvýšiť podiel 
drevinovej vegetácie

Ekologická únosnos ť súčasného využívania pod ľa typov ABK



Autori: T. Hrnčiarová, L. Miklós, P. Tremboš, D. Kočický, K. Weis (2002)

Ekologická únosnos ť súčasného využívania územia pod ľa typov 
abiotických komplexov



Únosnos ť krajiny (pre sú časné využívanie územia pod ľa typov 
abiotických komplexov)

Autori: T. Hrnčiarová, I. Zvara, Z. Bedrna (2009)



Časť riešiteľského kolektívu AK SR (zľava): J. Kramárik, L. Miklós, 
A. Berková, T. Hrnčiarová a I. Zvara



Ďakujem za pozornosť


