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KVANTITATÍVNE UKAZOVATELE POHNOHOSPODÁRSKEHO POTENCIÁLU 
A EKOLOGICKEJ KVALITY KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ MESTA KOŠICE 

 
QUANTITATIVE INDEXES OF AGRICULTURAL POTENTIAL AND 

ECOLOGICAL QUALITIES OF CADASTRAL UNITS IN KOSICE 
 

Slavomír Bucher 
 

Abstract 
Land cover is the physical state of the contemporary landscape as represented by natural, as well as 
by man modified and created objects. It is simultaneously a very good indicator of the present state of 
land use. We used some methods of landscape-ecological stability evaluation.  We investigated 
landscape stability by five different types of mathematical indexes. The aim of our research work is 
point out to strengthening the territorial identity, stabilized features of landscape system and 
objectives of natural protections.  Landscape planning uses statistical methods to analyze land cover. 
Kosice region is very suitable for our research, because it represents in the long-term exploited 
urbanized lowland area. Second part of our research is oriented to agricultural potential. We used 
some indexes of agricultural stability evaluation like share of arable land in agricultural land, 
localization quotient of arable land, localization quotient of agricultural land etc. 
Key words:  ecological qualities, landscape changes, region Kosice, agricultural potential, 
development of landscape use 
 
1 Úvod 
 
     Potenciál krajiny na poľnohospodársku výrobu predstavuje jeden z primárnych súborov 
účelových vlastností krajiny. Načrtnutou problematikou sa zaoberalo v geografickej praxi 
množstvo autorov (Drgoňa 1981; O[ahel 1981). Táto problematika zahŕňa rôzne aspekty 
vhodnosti krajiny prakticky na všetky procesy poľnohospodárskej výroby. V našom príspevku 
budeme bližšie lokalizova[ predovšetkým vhodnos[ daného regiónu na poľnohospodársky 
potenciál v podobe ornej pôdy, lúk a pasienkov, trvalých kultúr (sady a vinice). Našou snahou 
bude v tomto prípade poskytnú[ optimálne riešenie pre zachovanie a rozvoj trvalo 
udržateľného potenciálu krajiny, jej zložiek s primárnych dôrazom na schopnos[ dlhodobého 
využívania prírodných zdrojov.   
     Ekologická stabilita je schopnos[ ekologického systému pretvára[ aj za pôsobenia 
rušivého vplyvu z vonku, alebo jeho schopnos[ po prípadnej zmene sa vraca[ do 
východiskového stavu, resp. na pôvodnú vývojovú trajektóriu (Míchal, 1992). Empirická 
zložka výskumu poľnohospodárskeho potenciálu a ekologickej kvality územia bude založená 
na vopred zvolených indikátoroch.  
 
2 Teoreticko-metodologické východiská 
 
     Metodika bola orientovaná na výskum krajiny, pričom sme vychádzali s predpokladov 
jednotnej evidencie nehnuteľností v rámci katastrálnych území. Na hodnotenie jednotlivých 
krajinných prvkov sme použili nasledovné kategórie využitia krajiny: les, trvale trávne 
porasty, vodné plochy, záhrady, vinice, ovocné sady ako relatívne stabilné prvky krajinného 
systému  a orná pôda, zastavaná plocha, ostatná plocha  ako relatívne nestabilné prvky 
krajinného systému.  Na základe hodnotenia jednotlivých kategórií využitia sme pristúpili ku 
skúmaniu ekologickej stability krajiny.  
     Veľmi jednoduchú stavbu má koeficient ekologickej stability KES1 použitý 
(Míchalom,1992). Pôvodne sa stal súčas[ou informačného systému o území TERPLAN. 
Podľa tohto autora sa koeficient ekologickej stability vypočíta ako:  
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KES1 = S / L,                        (1) 
kde S je výmera plôch relatívne stabilných  a L je výmera plôch relatívne nestabilných.  
Druhý koeficient v poradí – koeficient ekologickej stability KES2 publikoval (Miklós, 1997): 

KES2 = (Σ pn* kpn) / p,          (2) 
kde pn predstavuje výmeru jednotlivých kultúr, kpn je koeficient krajinotvornej ekologickej 
významnosti a p je výmera celého územia. 
Podľa Výskumného ústavu výstavby a architektúry Českej republiky (Vaňková, 2006) sa 
koeficient ekologickej stability KES3 určí z nasledujúceho vz[ahu:  

KES3 = [P – (0,8 OP + ZP + ORP + CH)] / (0,8 OP+ ZP + ORP + CH),        (3) 
kde P – celková výmera územia, OP – ostatná plocha, ZP – zastavaná plocha, ORP – orná 
pôda, CH – chmeľnice.  
Koeficient pôvodnosti kultúrnej krajiny (Žigrai, 2001) má jednoduchú formuláciu:  

Kpkk = (les + TTP) * orná pôda–1,           (4) 
Koeficient antropického ovplyvnenia krajiny Kao navrhla (Kupková, 2001). Koeficient je 
vyjadrený vz[ahom:  

Kao = V / N,           (5) 
kde, V -- plochy s vyššou intenzitou využívania (orná pôda, zastavaná plocha, ostatné plochy)  
N -- plochy s nižšou intenzitou využívania (les, trvale trávne porasty, vodné plochy).    
Pri poľnohospodárstve sme skúmali stupeň poľnohospodárskeho využitia (SPV), stupeň 
zornenia (SZ), lokalizačný kvocient (LQ) a koeficient lokalizácie (KL). Uvedenými metódami 
sa v rámci socioekonomickej geografie zaoberali (Ivanička 1971, 1983; Mládek 1972, 1990 
a Charvát, 2006).  Stupeň poľnohospodárskeho využitie definujeme ho vz[ahom:  

SPV = PP / CV *100,           (6) 
kde PP je poľnohospodárska pôda a CV je celková výmera. Stupeň zornenia definujeme ho 
vz[ahom:  

SZ = OrP / PP *100,           (7) 
kde OrP je orná pôda a PP je poľnohospodárska pôda v sledovanom území. 
Lokalizačný kvocient (LQ),  
LQPPCVi – lokalizačný kvocient poľnohospodárskej pôdy vzhľadom na celkovú výmeru 
územia. 
LQOPCVi – lokalizačný kvocient ornej pôdy vzhľadom na celkovú výmeru územia 
LQPPCVi = ( PPi / Σ PPi ) / ( CVi / Σ CVi ) ;           (8) 
LQOPCVi = ( OPi / Σ OPi ) / ( CVi / Σ CVi )           (9) 
kde i = 1, 2, 3,... n (pričom n je počet mestských okresov /4/, resp. mestských častí /22/ Košíc) 
V tomto prípade nadobúda hodnoty <0,∞): Ak LQi > 1, znamená to, že v i-tom mestskom 
okrese Košíc je nadpriemerná koncentrácia PP (OP) v porovnaní s mestom ako celkom. Ak 
LQi = 1, znamená to, že v i-tom mestskom okrese Košíc je rovnaký podiel PP (OP) na CV 
ako v meste Košice. Ak LQi < 1, znamená to, že v i-tom mestskom okrese Košíc je 
podpriemerná koncentrácia PP (OP) v porovnaní s mestom ako celkom.  
Koeficient lokalizácie (KL). Počíta sa 1 hodnota KL pre celé územie mesta Košice.  
KLPPCV – koeficient lokalizácie poľnohospodárskej pôdy vzhľadom na celkovú výmeru 
územia. KLOPCV – koeficient lokalizácie ornej pôdy vzhľadom na celkovú výmeru územia.  
KLPPCV = 1/2 Σ | ( PPi / Σ PPi ) – ( CVi / Σ CVi ) |       (10 ) 
KLOPCV = 1/2 Σ | ( OPi / Σ OPi ) – ( CVi / Σ CVi ) |     (11) 
V tomto prípade nadobúda hodnoty <0,1): Ak KL = 0, znamená to, že priestorové 
rozmiestnenie (rozloženie) PP (OP) je v Košiciach rovnomerné, resp. je v súlade s 
rozmiestnením CV mestských okresov v Košiciach. Ak je všetka PP (OP) v Košiciach 
koncentrovaná v jedinom mestskom okrese, KL sa blíži k 1. 
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3 Vymedzenie územia 
 
     Poloha Košíc je určená súradnicami: 48° 43' severnej zemepisnej šírky a 21° 15' východnej 
zemepisnej dĺžky. Najsevernejší bod leží v mestskej časti Sever (48° 82' s. g. š. , 21° 15' v. g. 
d.), najjužnejší bod leží v mestskej časti Šaca (48° 57' s. g. š. , 21° 22' v. g. d.), najzápadnejší 
bod leží v mestskej časti Sever (48° 76' s. g. š., 21° 12' v. g. d.) a najvýchodnejší bod leží v 
mestskej časti Krásna (48° 64' s. g. š. , 21° 36' v. g. d.). Najväčšia vzdialenos[ je v 
sledovanom území (25 km), v smere S – J. Najmenšia vzdialenos[ (3,5 km) je v smere Z – V.  
Maximálna nadmorská výška je 851 m. n. m., minimálna nadmorská výška je na území Košíc 
184 m. n. m. Stred mesta má nadmorskú výšku 208 m. n. m.  
     Dňom 24. júla 1996 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 221/1996 Zb. z. o územno-
správnom usporiadaní Slovenskej republiky, na základe ktorého sa na území Košíc vytvorili 4 
mestské okresy. Nižšiu územno-správnu úroveň tvoria mestské časti (22). Mestské časti Košíc 
sa v roku 2001 delili na 126 urbanistických obvodov.  
Spolu je na území Košíc 29 katastrálnych území, ktorých súčas[ou je 86 225 parciel (k 31. 12. 
2005). Mestská čas[ s najväčším katastrom je Sever (54,6 km2), s najmenším katastrom 
Džungľa (0,5 km2). Vo veľkostnej kategórii nad 20 000 sa nachádza najväčší počet mestských 
častí Košíc (7). Najväčší obvod má mestská čas[ Sever (44,85 km), najmenší obvod má 
mestská čas[ Džungľa (3,06 km). 
     Územie mesta má prevažne umelé hranice, tieto sú najmä na severe, juhu a juhozápade 
územia, východná hranica je tvorená chrbtom Toryskej pahorkatiny. Košice svojim 
významom a veľkos[ou vytvárajú druhú najväčšiu aglomeráciu v rámci nášho štátu. 
 
4 Ekologická kvalita katastrálnych území mesta Košice 
 
     Ekologickú stabilitu krajiny môžeme urči[ viacerými spôsobmi, ale najjednoduchším a 
najnázornejším, aj keď nie najpresnejším je určenie pomocou koeficientu ekologickej stability 
(KES). Vo všeobecnosti KES vyjadruje pomer stabilizačných a nestabilizačných krajinných 
prvkov vz[ahujúcich sa na určité záujmové územie.  
      
 KE 1990 KE 1993 KE 2000 KE 2007 KE I (2007) KE II (2007) KE III (2007) KE IV (2007) 

KES1 0,784 0,777 0,803 0,807 2,934 0,386 2,025 0,219 

KES2 0,445 0,443 0,438 0,439 0,703 0,288 0,638 0,207 

KES3 0,904 0,897 0,880 0,881 3,250 0,433 2,129 0,257 

KPKK 1,423 1,427 1,488 1,493 18,885 0,625 5,204 0,180 

KAO 1,452 1,467 1,428 1,416 0,365 3,138 0,558 7,456 

Tab. 1 Vybrané hodnoty ukazovateľov využitia krajiny v Košiciach (Bucher, 2008) 
 
     Pri analýze koeficientu ekologickej stability (KES1) nedochádza v priebehu sledovaného 
obdobia k výrazným zmenám. V Košiciach ako celku sa pohybuje hodnota tohto ukazovateľa 
v rozmedzí 0,784 – 0,807 (1990 – 2007). Z tohto vyplýva, že v Košiciach prevládajú výmery 
relatívne nestabilných plôch, najmä orná pôda, zastavaná plocha a ostatná plocha. Iná je 
situácia v jednotlivých katastrálnych územiach Košíc. Najvyššie hodnoty (KES1) dosahujú 
katastrálne územia: Čermeľ (23,22), Kamenné (9,47), Zahanovce (3,16), Vyšné Opátske 
(2,95). V týchto územiach prevládajú relatívne stabilné plochy, najmä lesné pozemky a trvalé 
trávne porasty vo forme lúk a pasienkov. Tieto regióny sú ekologicky stabilnejšie v porovnaní 
s ostatnými katastrálnymi územiami. Najnižšie hodnoty (KES1) dosahujú katastrálne územia:  
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Obr. 1 Ekologická kvalita katastrálnych území Košíc podľa štruktúry využitia v roku 2007 (Bucher, 2008) 
 
Grunt (0,01), Huštáky (0,03), Letná (0,04). Tieto územia majú vysoký podiel zastavanej 
plochy, ktorá plní prevažne obytnú a priemyselno-obchodnú funkciu. 
     Druhý koeficient ekologickej stability (KES2) opä[ poukazuje na stagnáciu zmien krajiny 
v sledovanom období 1990 -- 2007. Stagnácia zmien krajinnej štruktúry územia naznačuje 
silnú intenzifikáciu, už zastavaných území (centrum mesta, resp. nové plochy pre super- a 
hypermarkety v intraviláne). Je to dôsledok polohy územia v intenzívne využívanej krajine. 
Zmeny sme nepozorovali aj v dôsledku krátkeho časového obdobia (17 rokov), v ktorom 
nastali posledné politické zmeny. Odozva na zmeny sa prejaví pravdepodobne neskôr. 
      V Košiciach ako celku sa v sledovanom období pohybuje hodnota tohto ukazovateľa v 
rozmedzí (0,438 – 0,445). Vypočítaním kvality štruktúry využívania daného územia (mesta 
Košice) sme zistili, že počas sledovaného obdobia sa jedná o relatívne stabilné územie, 
ktorého konečná hodnota v roku 2007 bola 0,439. Pri porovnaní s požadovanou hodnotou 
môžeme konštatova[, že kvalita štruktúry krajiny v meste Košice je vyhovujúca z hľadiska 
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ekologicky udržateľného rozvoja mesta. Územie patrí do kotlinovej (južná čas[) respektíve 
pahorkatinnej oblasti (severná čas[), kde požadovaný koeficient ekologickej stability má 
hodnotu 0,4 (pre kotliny) a 0,5 pre (pahorkatiny). 
     Prehľadnejší obraz o kvalite štruktúry využívania daného územia nám dávajú hodnoty za 
jeho jednotlivé katastrálne územia. Najvyššie hodnoty (KES2) dosahujú katastrálne územia: 
Čermeľ (0,94), Kamenné (0,89), Zahanovce (0,73), Nové Zahanovce (0,72), Košická Nová 
Ves (0,67). Spomenuté katastrálne územia môžeme zaradi[ do pahorkatinnej oblasti, pre ktorú 
má KES2 nadobúda[ hodnotu 0,5 resp. vyššiu. V rámci ekologicky udržateľného rozvoja 
nemusíme v týchto katastrálnych územiach robi[ žiadne zmeny z hľadiska využívania 
jednotlivých prvkov krajiny. 
     Najnižšie hodnoty (KES2) dosahujú katastrálne územia: Letná (0,04), Skladná (0,04), 
Huštáky (0,05), Grunt (0,05). Tieto katastrálne územia ležia v kotlinovej oblasti, kde KES2 
má nadobúda[ hodnotu 0,4 resp. vyššiu. V týchto husto urbanizovaných územiach nie je 
možné vzhľadom na ich rozlohu a aktivity, ktoré v rámci mesta plnia dosiahnu[ požadovanú 
hodnotu KES2 (0,4). Ich súčasná hodnota KES2 sa dá zvýši[ vhodnými krajinno-vegetačnými 
úpravami. Úpravy by sa mali týka[ zvýšenia rozlohy parkov, vodných plôch, záhrad na úkor 
ostatných a zastavaných plôch. V súčasnosti predstavujú z hľadiska ekologickej stability 
nestabilné územie. 
     Koeficient pôvodnosti kultúrnej krajiny za sledované obdobie (1990 – 2007) nadobúdal 
pre mesto Košice hodnoty 1,423 – 1,493. Nevýrazný vzrastajúci trend koeficienta pôvodnosti 
kultúrnej krajiny má za následok zvýšenie trávnych porastov (lúk a pasienkov) na úkor ornej 
pôdy. Vďaka neprehľadným vlastníckym vz[ahom dochádza po roku 1990 k ubúdaniu ornej 
pôdy, ktorá sa postupne mení na lúky respektíve sa využíva ako pasienok. Iná je situácia v 
jednotlivých katastrálnych územiach Košíc. Najnižšie hodnoty tohto koeficientu 
zaznamenávajú katastrálne územia: Barca (0,01), Grunt (0,06), Luník IX (0,12), Železiarne 
(0,13), Jazero (0,16). Sú to oblasti Košíc, kde dominuje orná pôda nad lesnou a trvalými 
trávnatými porastmi. V katastrálnom území Barca tvorí orná pôda až 93 % poľnohospodárskej 
pôdy a 67 % celkovej výmery katastra. Najvyššie hodnoty koeficientu pôvodnosti kultúrnej 
krajiny nadobúdajú katastrálne územia: Nové Zahanovce (1276,9), Furča (763,7), Čermeľ 
(483,8), Kavečany (12,57). Spomenuté katastrálne územia sú lokalizované v severnej časti 
mesta. Reliéf a pôdy neumožňujú využíva[ toto územie na poľnohospodárske účely (ornú 
pôdu). V týchto katastrálnych územiach dominujú prímestské lesy ako forma využitia krajiny. 
V katastrálnom území Nové Zahanovce tvoria lesné pozemky 68,5 % z celkovej rozlohy.  
Posledný ukazovateľ, ktorý sa snaží hodnoti[ zmeny v ekologickej stabilite územia bol 
koeficient antropického ovplyvnenia krajiny. Tvoria ho dve zložky krajiny – územia s vyššou 
a územia s nižšou intenzitou využívania. Pre Košice tvoria územia s vyššou intenzitou 
využívania (orná pôda, zastavaná plocha, ostatné plochy) a územia s nižšou intenzitou 
využívania (les, trvale trávne porasty, vodné plochy).  
     Hodnoty tohto ukazovateľ za sledované obdobie (1990 – 2007) stagnovali. V roku 1990 
nadobúdal hodnotu 1,452 a v roku 2007 mal hodnotu 1,416. Nepatrný pokles zapríčinil vzrast 
trvalých trávnych porastov na úkor ornej pôdy. Najnižšiu hodnotu nadobúdajú katastrálne 
územia: Čermeľ (0,04), Kamenné (0,11), Zahanovce (0,35). Plochy s nižšou intenzitou 
využívania (les, trvale trávne porasty, vodné plochy) tvoria v Čermeli 92,9 % z celkovej 
rozlohy. Najvyššie hodnoty dosahujú katastrálne územia: Grunt (148,93), Letná (51,53), 
Barca (39,25), Stredné Mesto (25,53). Územia s vyššou intenzitou využívania (orná pôda, 
zastavaná plocha, ostatné plochy) tvoria v katastrálnom území Grunt 99,3 % z celkovej 
rozlohy. Katastrálne územia Huštáky a Skladná majú koeficient antropického ovplyvnenia 0. 
V spomenutých katastrálnych územiach sa nenachádzajú plochy s nižšou intenzitou 
využívania (les, trvale trávne porasty, vodné plochy). 
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5 PoInohospodársky potenciál územia mesta Košice 
 
     Poľnohospodárska pôda zaberala (2006) v meste 38 % (9321 ha) územia. Z toho 66,8 % 
(6168 ha) orná pôda, 18,5 % (1707 ha) trvale trávne porasty, 13,2 % (1223 ha) záhrady, 1,5 % 
(133 ha) ovocné sady. Severná čas[ územia Košíc patrí do zemiakovej výrobnej oblasti, južná 
čas[ územia patrí do kukurično-repárskej výrobnej oblasti, v tejto časti územia je vysoká 
intenzita poľnohospodárskej výroby.  
     Hodnota stupňa poľnohospodárskeho využitia v rámci celého mesta Košice v roku 2006 
bola 38 %. Hodnota stupňa poľnohospodárskeho využitia v košickom kraji bola v tom istom 
roku 50 %. Mesto Košice je teda o 12 % pod krajským priemerom v rámci stupňa 
poľnohospodárskeho využitia pôdneho fondu. Jednotlivé hodnoty stupňa 
poľnohospodárskeho využitia sa v rámci sledovaného územia pohybujú v rozmedzí 17,7 % až 
57,6 % (2006). Najnižšiu hodnotu v rámci skúmaných mestských okresov má okres Košice I 
(17,7 %). Okres Košice III vykazuje o niečo vyššie hodnoty v rámci stupňa 
poľnohospodárskeho využitia – 23,3 %. Obdive spomínané územia sa nachádzajú v severnej 
časti administratívnych hraníc mesta Košice. Táto lokalita vykazuje určité nedostatky aj 
fyzicko-geografické a aj sociálno-geografické v rámci lokalizačných faktorov 
poľnohospodárstva. Z hľadiska fyzicko-geografických faktorov sa severná čas[ územia mesta 
(mestské okresy Košice I a III) nachádza vo vyšších nadmorských výškach a dané územie je 
charakteristické aj výraznou vertikálnou členitos[ou reliéfu oproti južnej časti územia mesta. 
V rámci pôdnych typov sa v SZ (okres Košice I) časti nachádzajú zonálne kambizeme 
rôznych subtypov (kambizem na prudkom svahu, kambizem pseudoglejová na svahových 
hlinách, kambizem typická a luvizemná na svahových hlinách). Kambizeme sa z hľadiska 
poľnohospodárskej úrodnosti považujú za menej úrodné pôdy. Nakoľko sa nachádzajú na 
zvetralinách pevných hornín, často obsahujú v celom profile kamene a štrk. Vzhľadom na ich 
výskyt na svahoch sú pri odlesnení veľmi postihované urýchlenou vodnou eróziou.  
     Z hľadiska skeletovitosti sa tu nachádzajú prevažne kamenité pôdy nevhodné na 
poľnohospodárske účely. Materskú horninu tvoria väčšinou permské metaryolity a 
metaryolitové tufy a tufyty spolu s karbónskymi fylitmi a magnezitmi.  
V rámci katastrálnych území majú najnižší stupeň poľnohospodárskeho využitia – Letná     
(1,6 %, 1,1 ha poľnohospodárskej pôdy), Stredné Mesto (2,6 %, 7,6 ha poľnohospodárskej 
pôdy), Huš[áky (3,1 %, 2,2 ha poľnohospodárskej pôdy), Skladná (3,9 %, 2,8 ha 
poľnohospodárskej pôdy). Sú to katastrálne územia, v ktorých dominuje zastavaná plocha 
kombinovaná s ostatnými plochami.  
     Územie okresu Košice I leží na rozhraní dvoch geomorfologických podcelkov – 
Hornádske predhorie a Kojšová hoľa. Okrajovo zasahujú aj podcelky: Medzevská 
pahorkatina, Košická rovina a Toryská pahorkatina. Toto územie sa vyznačuje vyššou 
nadmorskou výškou v porovnaní s nadmorskou výškou v centre mesta (208 m. n. m.). 
Jednotlivé kóty majú nasledovné nadmorské výšky: Hradová 466 m. n. m., Hábok 572 m. n. 
m., Dubina 524 m. n. m. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí: 851 – 223 m. n. m. V 
tejto lokalite je vďaka vyššej nadmorskej výške aj výrazná svahovitos[ terénu, ktorá je 
limitujúcim faktorom pre použitie mechanizácie. Územie patrí do mierne chladnej oblasti s 
priemernými zrážkami 430 mm vo vegetačnom období.  
     Druhé územie s nízkou intenzitou poľnohospodárskeho využitia sa nachádza v okrese 
Košice III v SV časti mesta. V rámci pôdnych typov sa v tejto časti nachádzajú zonálne 
kambizeme kombinované s luvizemami (luvizem typická, luvizem pseudoglejová). Na týchto 
pôdnych typoch sa pestujú menej náročné plodiny ako je repka olejná, ďatelina a kŕmna repa. 
Materskú horninu tvoria prevažne neogénne íly, ílovce a štrky. V tejto oblasti je aj relatívne 
nižšia nadmorská výška, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 298 – 358 m. n. m. Celé územie leží v 
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podcelku – Toryská pahorkatina. V obidvoch spomínaných oblastiach je výrazné zastúpenie 
lesných pozemkov. Najúrodnejšie časti obidvoch okresov tvorí zastavaná a ostatná plocha.  
Významné poľnohospodárske oblasti v rámci mesta sa nachádzajú v okresoch Košice II a IV. 
Najvyššiu hodnotu stupňa poľnohospodárskeho využitia v rámci skúmaných mestských 
okresov má okres Košice IV (57,6 %). Okres Košice II vykazuje o niečo nižšie hodnoty v 
rámci stupňa poľnohospodárskeho využitia – 48,4 %. Najvyššie hodnoty stupňa 
poľnohospodárskeho využitia v rámci skúmaných katastrálnych území dosahujú: Šebastovce 
(89,8 %, 424,2 ha poľnohospodárskej pôdy), Poľov (76,9 %, 909 ha poľnohospodárskej 
pôdy), Pereš (73 %, 99 ha poľnohospodárskej pôdy), Barca (72 %, 1412,1 ha 
poľnohospodárskej pôdy). Sú to bývalé vidiecke obce v juhozápadnej (Poľov, Pereš) a 
juhovýchodnej (Šebastovce, Barca) časti Košíc. Absolútne najväčšiu rozlohu 
poľnohospodárskej pôdy dosahuje katastrálne územie Barca.  
     Juhovýchodnú čas[ územia (okres Košice IV) tvoria úrodné azonálne čiernice (čiernica 
pelická, čiernica glejová) striedané s menej úrodnými azonálnymi fluvizemami (typická, 
glejová). Tretí pôdny typ v tejto oblasti dopĺňajú zonálne hnedozeme pseudoglejové na spraši. 
Jednotlivé pôdne typy napovedajú, že celé územie je v blízkosti vodného toku (Hornád) s 
vyššou hladinou podzemnej vody pod povrchom. Dôležité je tieto pôdy meliorova[ a 
prevzdušňova[ aby poskytli vyššie výnosy. Materskú horninu tvoria prevažne fluviálne 
sedimenty íly, štrky, hliny a piesky. Táto oblas[ sa nachádza na rozhraní dvoch 
geomorfologických podcelkov – Toryskej pahorkatiny a Košickej roviny. Nadmorská výška 
sa pohybuje v rozmedzí 183 – 331 m. n. m.  
      Juhozápadnú čas[ územia (okres Košice II) tvoria úrodné zonálne hnedozeme 
pseudoglejové na spraši v kombinácii s pseudoglejami (pseudoglej typická na sprašových 
hlinách). Materskú horninu tvoria holocénne štrky, piesky v kombinácii s neogénnymi 
vápnitými ílmi a štrkami. Významnú úlohu zohráva nadmorská výška, ktorá je v rozmedzí 
208 – 362 m. n. m. Väčšina územia leží v troch geomorfologických podcelkoch: Medzevská 
pahorkatina, Košická rovina, Toryská pahorkatina. Spomínané územia (okres Košice II, III, 
IV) patria do teplej oblasti s chladnou zimou, s priemernými zrážkami 410 mm vo 
vegetačnom období.  
     Negatívny vplyv na poľnohospodárstvo má na území Košíc obytná, priemyselná a 
dopravná zástavba. Tieto plochy sa lokalizujú na poľnohospodárskej resp. ornej pôde. K 
nižším výnosom z rastlinnej produkcie prispievajú aj exhaláty s U. S. STEELU. 
     Hodnota stupňa zornenia v celom meste bola v roku 2006 (66,8 %). Hodnota stupňa 
zornenia v košickom kraji bola v tom istom roku 60,5 %. Z tohto porovnania vyplýva, že kraj 
zaostáva o 6,3 % za mestom Košice v stupni zornenia poľnohospodárskej pôdy. Hodnoty 
stupňa zornenia sa pohybujú v okresoch Košíc v rozmedzí 20,6 – 81,6 %. Najvyššiu hodnotu 
stupňa zornenia dosahuje okres Košice IV (SZ = 81,6 %). Poľnohospodárska pôda tvorí 57,6 
% (3452 ha) z celkovej rozlohy okresu. Orná pôda tvorí 81,6 % (2818 ha) poľnohospodárskej 
pôdy. Najnižšiu hodnotu stupňa zornenia dosahuje okres Košice I (SZ = 20,6 %). 
Poľnohospodárska pôda tvorí 17,7 % (1522 ha) z celkovej rozlohy okresu. Orná pôda tvorí 
20,6 % (314 ha) poľnohospodárskej pôdy. Najvyššiu hodnotu stupňa zornenia dosahuje 
katastrálne územie Grunt (SZ = 94,1 %). Poľnohospodárska pôda tvorí 11,3 % (20,1 ha) z 
celkovej rozlohy okresu. Orná pôda tvorí 94,1 % (19 ha) poľnohospodárskej pôdy. Absolútne 
najväčšiu rozlohu ornej pôdy dosahuje katastrálne územie Barca --1315,9 ha.  
     Môžeme skonštatova[, že v okresoch Košice II a IV je poľnohospodárska pôda dominante 
využívaná ako orná pôda a v okresoch Košice I a III tvoria poľnohospodársku pôdu trvale 
trávne porasty a záhrady.  
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 Obr. 2 Typy štruktúr poľnohospodárskeho využitia zeme v k. ú. mesta Košice, 2006 (Bucher, 2008) 
     

Najväčšia koncentrácia poľnohospodárskej pôdy v meste Košice je lokalizovaná v 
juhovýchodnej a juhozápadnej časti mesta. Jedná sa konkrétne o mestské okresy Košice II a 
IV. Najvyššia koncentrácia poľnohospodárskej pôdy je v okrese Košice IV(LQPPCVi = 1,51). 
V mestských okresoch Košice II a IV sa nachádza 79,3 % (7318 ha) poľnohospodárskej pôdy, 
pričom tieto okresy zaberajú plochu 57,6 % (13990 ha) z celkovej výmery Košíc. Najvyššia 
koncentrácia poľnohospodárskej pôdy je v katastrálnych územiach Barca (LQPPCVi = 2,33) a 
Poľov (LQPPCVi = 2,00). V týchto katastrálnych územiach sa nachádza 14,2 % (1333,2 ha) 
poľnohospodárskej pôdy, pričom tieto katastrálne územia zaberajú plochu 6,79 % (1654,66 
ha) z celkovej výmery Košíc.  
     Najvyššia koncentrácia ornej pôdy je taktiež lokalizovaná v juhovýchodnej a juhozápadnej 
časti mesta. Najvyššia koncentrácia ornej pôdy je v okrese Košice IV (LQOPCVi = 1,85). V 
mestských okresoch Košice II a IV sa nachádza 91,8 % (5663 ha) ornej pôdy, pričom tieto 
okresy zaberajú plochu 57,6 % (13990 ha) z celkovej výmery Košíc. Najvyššia koncentrácia 
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ornej pôdy je v katastrálnych územiach Šebastovce (LQOPCVi = 2,86) a Barca                
(LQOPCVi = 2,61). V týchto katastrálnych územiach sa nachádza 26,52 % (1663,7 ha) ornej 
pôdy, pričom tieto katastrálne územia zaberajú plochu 9,97 % (2433,7 ha) z celkovej výmery 
Košíc.  
     Najvyššia koncentrácia trvalých trávnych porastov je lokalizovaná v SZ časti mesta. 
Najvyššia koncentrácia trvalých trávnych porastov je v okrese Košice I (LQTTPCVi = 1,3). V 
tomto okrese sa nachádza 46 % (784 ha) trvalých trávnych porastov, pričom toto územie 
zaberá plochu 35,5 % (8608 ha) z celkovej rozlohy mesta. Dôvodom výskytu vysokej 
koncentrácie trvalých trávnych porastov je pahorkatinový reliéf, vyššia nadmorská výška a 
svahovitos[ oproti ostatnému skúmanému územiu.  
     V Košiciach je rovnomernejšie rozmiestnená poľnohospodárska pôda, pretože koeficient 
lokalizácie poľnohospodárskej pôdy má hodnotu 0,22, čo hovorí o relatívne rovnomernom 
rozmiestnení poľnohospodárskej pôdy vzhľadom na celkovú výmeru mesta. Orná pôda sa 
vyznačuje väčšou priestorovou koncentráciou voči poľnohospodárskej pôde. Koeficient 
lokalizácie ornej pôdy má hodnotu 0,34. 
     Na území mesta obhospodarujú poľnohospodársku pôdu Slovosivo – Semenársky podnik 
Šaca, poľnohospodárske družstvo – Družstevná, Agrokomplex a. s. Slovosivo má pozemky v 
mestských častiach Poľov, Šaca, Pereš, Lorinčík, Myslava, Sever. Agrokomplex hospodári v 
mestskej časti Krásna. Poľnohospodárske družstvo – Sady nad Torysou má pozemky v 
Košickej Novej Vsi. Poľnohospodárske družstvo – Družstevná má pozemky v Zahanovciach a 
v Kavečanoch. Spoločenstvo roľníkov hospodári v Barci a Šebastovciach.  
     V tomto prípade ak by sme porovnali využívanie územia mesta Košice s Thünenovým 
modelom s homogénnymi podmienka zistíme určité odlišnosti. V zázemí mesta podľa 
Thünena je oblas[ zahradníctva a výroby mlieka. V ďalšej zóne od mesta podľa Thünena je 
lokalizovaná lesnícka výroba, potom nasledujú striedavé osevné postupy, trojpoľný systém a 
pasienkarstvo. V Košiciach môžeme hovori[ o prímestskom záhradníctve, ktoré sa realizuje 
na okraji husto zastavanej plochy mesta. Južná čas[ územia (ohraničená okresmi Košice II a 
IV) je využitá ako orná pôda. Naopak severná čas[ územia je na okraji mesta využívaná ako 
trvale trávne porasty, ktoré na hranici mesta nahrádza produkčný les. 
 
6 Záver 
 
      Hlavným prínosom tohto článku je poskytnú[ návrhy na realizáciu optimálnych riešení, 
ktoré by mali umožni[ realizáciu určitých opatrení na zvýšenie ekologicky stabilných plôch 
v centrálnej časti mesta. Dlhodobo nevyužívané ostatné plochy, ktoré v súčasnosti plnia 
funkciu skládok, by mali by[ v krátkodobom horizonte rekultivované. Intervenciou 
samosprávy mesta Košice, ako aj jednotlivých mestských častí v rámci spolupráce za lepšiu 
kvalitu života a jej trvalo udržateľný rozvoj dôjde k renovácii a prispôsobeniu týchto zón na 
lokality s vyššou ekologickou stabilitou. Znamená to zvýšenie zastúpenia mestských parkov, 
lesov, záhrad v porovnaní s nepovolenými skládkami odpadov rôzneho druhu. Cieľavedomá 
spolupráca obyvateľov mesta, právnych subjektov a samosprávy prispeje k zlepšeniu stavu 
životného prostredie v Košiciach. Iba zoskupenie všetkých aktérov napomôže 
k systematickému  riešeniu ekologických, ekonomických a sociálnych problémov v tomto 
skúmanom regióne. Kvantitatívne metódy majú by[ určitou parciálnou čas[ou, ktorá 
napomôže ku komplexnému riešeniu problému životného prostredia v Košiciach.   

 
Tento článok bol vypracovaný s podporou projektu: VEGA c. 1/0611/09 ,,Koncept miesta v 
regionálnogeografickej analýze a syntéze a teritoriálnom marketingu: teoreticko-metodologický rámec 
a aplikácia na vybrané modelové územia“. na Katedre geografie a regionálneho rozvoja Fakulty 
humanitných a  prírodných vied Prešovskej univerzity 
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