
UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA V NITRE 
Fakulta prirodnych vied 

Katedra geografie a regionalneho rozvoja 

GEOGRAFICKE 

INFORMACIE 
14 

NITRA 



UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
CONSTANTINE THE PHILOSPOHER UNIVERSITY IN NITRA 

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED 
FACULTY OF NATURAL SCIENCES 

 
 

 
 
 

 

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 

GEOGRAPHICAL INFORMATION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Ro ník / Volume 14                                                    1/2010 

 

NITRA 2010
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 14, 2010 
GEOGRAPHICAL INFORMATION 14, 2010 
 
Recenzenti: uvedení za jednotlivými príspevkami 
Reviewers are listed below each submission. 
 
Edícia / Edition: Prírodovedec . 435 
 
Schválené vedením FPV UKF v Nitre d a 25.10.2010  
Approved by: Management of Faculty of Natural Sciences, 
Constantine the Philosopher University in Nitra  
 
Vydané s finan nou podporou Akademického klubu Fakulty prírodných vied UKF 
v Nitre.  
Published with financial support of the Academic Club of the Faculty of Natural 
Sciences in Nitra. 
 
 
Vydavate  / Editor: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre 
 
Za obsahovú a jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú autori. 
The authors are responsible for the content and linguistic side of their submissions. 
 
© UKF v Nitre 2010 
 

ISSN: 1337-9453 



Geografické informácie 14                                                                                  2010 

 
3

OBSAH 
 
Milo� Ba ík 
Demografické disparity regiónov Slovenska na  úrovni  NUTS II 
The  Demographic Disparities in the Slovak Regions  
at the NUTS II Level....................................................................................... 
 
Darina Foltýnová, Kate ina Mrázková, Ale� Ruda 
Interaktivní tabule jako nástroj  pro osvojení kartografických  
dovedností �ák  
Interactive Board as the Instrument for Map Skills Development of  
Pupils at Basic School..................................................................................... 

 
Darina Foltýnová, Eduard Hofmann, Irena Plucková,  
Hana Svato ová 
Integrovaná p írodov da v eské �kole 
Integrated Science in Czech Schools................................................................ 
 
Mário Godor, Marcel Hor ák 
Mo�nosti vyu�itia indikátorov vo výskume kvality �ivota  
na Slovensku 
Possibilties of Using Indicators within Quality of Life Research  
in Slovakia...................................................................................................... 
 
Dana Hübelová 
Výsledky analýzy u ebnic regionálního zem pisu pro  
základní �koly 
Analyses Textbooks Regional Geography for Primary School������ 
 
Alois Hynek, B etislav Svozil, Jan Trávní ek, Jakub Trojan,  
Tomá� Vágai 
Neo � endogenní rozvoj na p íkladu Deblínska interpretativní p ístup 
Neo-endogenous Development Exemplified in the Deblín-town Area:  
an Interpretative Approach�������������������. 
 
Petr Chalupa, Dana Hübelová 
Cyklický ekonomický vývoj a sou asná recese v eské republice 
Cyklical Economic Development and the  
Trouble it Causes at the Same Time in the Czech Republic............................. 
 
 

 
 
 
7 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
42 
 
 
 
 
55 
 
 
 
 
 
64 
 
 
 
 
74 
 
 



Geografické informácie 14                                                                                  2010 

 
4

Zita Izakovi ová 
Stratégia rozvoja Trnavského regiónu 
Strategy of  the Development of Trnava Region.............................................. 
 
Eva Janou�ková 
Turistické regiony � mo�nosti vyu�ití rozmanitých výukových metod  
p i vysoko�kolské výuce tématu v p edm tu geografie cestovního ruchu 
Tourism Regions � Occasions to Use Various Educational Methods for 
University Education of a Topic in the Geography of Tourism Course........... 
 
Monika Kopecká 
Zmeny vo vyu�ívaní ornej pôdy z aspektu biodiverzity  
po nohospodárskej krajiny 
Changes in Arable Land Use in Terms of Biodiversity of Agricultural 
Landscape�������������������������... 
 
Miroslava Kotrasová, Alena Rochovská 
Neoliberalizmus a pracujúci chudobní v kontexte Slovenska a EÚ 
Neoliberalism and the Working Poor in Perspective of Slovakia and EU........ 
 
Lucia Kunáková, Slavomír Bucher 
Vplyv fyzickogeografickej �truktúry krajiny na regionálny rozvoj  
z aspektu jej primárneho potenciálu 
The Impact of Physical Structure of Landscape on Regional  
Development from the Aspect of  its Primary Potential.................................... 
 
Zden k Lipský, Martin Weber,, Lenka Stroblová 

10 let evropské úmluvy o krajin  v eské republice 
10 Years of the European Landscape Convention in the Czech republic�� 
 

Milena Moyzeová 
Nástroje na zvy�ovanie environmentálneho vedomia stakeholdrov 
Tools to Raise Environmental Awareness of Stakeholders�������.. 
 
Barbora Némethyová 
Inova né prístupy v regionálnom rozvoji v konceptuálnom rámci  
sie ovania 
Innovative Approaches in Regional Development in Conceptual  
Framework of Networking................................................................................ 
 
 

 
 
86 
 
 
 
 
 
93 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
110 
 
 
 
 
 
120 
 
 
 
129 
 
 
 
151 
 
 
 
 
 
158 
 
 



Geografické informácie 14                                                                                  2010 

 
5

Svatopluk Novák 
Lentikulární mapy jako prost edek utvá ení kartografické gramotnosti 
Lenticular Maps as a Tool for Forming the Cartographic 
Literacy����...����������������������... 
 
Katarína Petríková, Alica Bo�íková 
Stratégia marketingu vz ahov ako sú as  strategického marketingového 
plánovania rozvoja územia 
Relationship Marketing Strategy as a Part of Strategic Marketing  
Planning of Territorial Development................................................................. 
 
Iveta Rakytová 
Sídelná �truktúra okresu Liptovský Mikulá� a jej vplyv na cestovný  
ruch v jeho vidieckych obciach 
Settlement Structure Liptovský Mikulá� District and its Impact  
on Tourism in His Rural Settlements................................................................. 

 
Ale� Ruda, Eduard Hofmann 
Environmentální geografie ve výuce geografie 
Environmental Geography in Geography Education......................................... 

 
Iva Schlixbierová 
Absence mediální gramotnosti a její d sledky v praxi  
Absence of Medial Literacy and it´s Consequences in Real Life...................... 
 
Gabriela Spustová 
Prieskum environmentálneho povedomia obyvate ov 
Suchej nad Parnou 
To Survey of Environmental Awareness of the People of the  
Municipality Suchá nad Parnou......................................................................... 
 
Martin Stehlík 
Lentikulární mapa ve výuce a její praktické srovnání s plastickou  
mapou a leteckým snímkem 
Lenticular Map in Education and Thier Comparation  with Relief-map  
and Aerial Photo������������������������ 
 
 
 
 
 

 
 
 
171 
 
 
 
 
 
178 
 
 
 
 
 
188 
 
 
 
200 
 
 
 
209 
 
 
 
 
 
215 
 
 
 
 
 
224 
 
 
 
 
 



Geografické informácie 14                                                                                  2010 

 
6

Miloslav �erý 
Vývoj nábo�enské diverzity obyvatelstva Zlínského kraje v pr b hu  
20. století 
Development of the Religious Diversity of Population of Zlínský  
Region During the Course of 20th Century �������������... 
 
Ivana Tom íková 
Rie na krajina � jej postavenie vo vyu ovaní miestnej krajiny  
v geografii 
River Country � its Role in Teaching Local Landscape in Geography............. 

 
Jaroslav Vencálek 
P ekonávání dichotomie nomos a logos jako impulz regionálního  
rozvoje st edoevropského prostoru 
Overcomming of Nomos and Logos Dichotomy as a Stimulus of Regional 
Development of Central Europe Territory��������������. 
 
Miroslav Vrábe  
Historická krajinná �truktúra mesta Gelnica 
Historical Landscape Structure of Gelnica Town.............................................. 

 
 
 
 
234 
 
 
 
 
245 
 
 
 
 
 
255 
 
 
 
262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geografické informácie 14                                                                                  2010 

 
120

VPLYV FYZICKOGEOGRAFICKEJ �TRUKTÚRY KRAJINY NA 
REGIONÁLNY ROZVOJ Z ASPEKTU JEJ PRIMÁRNEHO POTENCIÁLU 

 
Lucia Kunáková, Slavomír Bucher 

 
Abstract 

 
The paper deals with the options for the regional development from the 

aspect of a primary potential of the landscape. In the individual chapters we 
characterize the influence and the possibilities of the utilization of the natural 
elements and components of the landscape from the viewpoint of human activities 
(location potential, geological potential, georelief potential, climate potential, 
water management potential, soil potential and land cover potential) 

 
Keywords: primary potential, regional development, location potential, geological 
potential 

 
Úvod 

 
Ka�dý región je mo�né charakterizova  odli�nými prírodno-geografickými 

podmienkami, ktoré majú vplyv na rozvoj regiónu, patrí tu poloha územia, 
geologické pomery, georeliéf, klimatické pomery, charakter povrchových 
a podzemných vôd, i vegeta ný kryt. Fyzickogeografická �truktúra krajiny 
výrazne ovplyv uje viacero aspektov regionálneho rozvoja a v mnohých prípadoch 
je asto prvým impulzom k rozvoju udskej aktivity v regióne.  

Charakter prírodného prostredia (hlavne georeliéfu a klimatických 
podmienok) je výrazným faktorom lokalizácie udského osídlenia (koncentrácia 
hustého osídlenia do oblastí kotlín a ní�in), stavieb dopravnej infra�truktúry 
(zvý�ené náklady na stavbu v horských oblastiach), i priestorového roz�írenia 
po nohospod. aktivít (koncentrácia plôch po nohospod. kultúr do ní�inných, 
kotlinových oblastí s priaznivými klimatickými pomermi). 

Potenciál krajiny pod a O ahe a a Polá ika (1987) chápeme a hodnotíme 
v zmysle komplexných vlastností skúmaného objektu (krajiny) ako ponuku, 
schopnos , resp. vhodnos  krajiny poskytova  a plni  rôzne funkcie, s cie om 
uspokojova  potreby spolo nosti v súlade s harmonickým fungovaním funk ných 
väzieb krajinného systému. Z uvedeného vyplýva, �e výskum potenciálu zah a tak 
h adanie jeho kvalitatívnych hodnôt, výber potenciálnych funkcií, ako aj ich 
kvantifikovanie, h adanie pozitívnych hodnôt, poznanie limitov. 

Potenciál krajiny poznávame po as hodnotiaceho procesu, ke  sa 
vlastnostiam krajiny prira uje ur itá hodnota potenciálu. Jednotkami hodnotenia 
sú hodnotové stupne potenciálu, z ktorých ka�dý zna í ur ité pozitívum, mno�stvo, 
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resp. zásobu vlastností alebo zdroja, ale rovnako aj obmedzujúce vlastnosti 
a mo�nosti jeho vyu�ívania (Lehotský, 1991). 

Cie om práce je opísa  vplyv jednotlivých fyzickogeograf. zlo�iek krajiny 
na rozvoj regiónu, z aspektu primárneho potenciálu. 

 
Potenciál polohy 

 
Významným faktorom externého charakteru je geografická poloha regiónu. 

Potenciál polohy sa výrazne uplat uje vo viacerých oblastiach. Výrazným 
faktorom je poloha územia, napr. k morskému pobre�iu. Prímorské �táty mô�u 
výrazne profitova  zo svojej polohy z h adiska rozvoja obchodu, námornej 
dopravy, rybolovu, rekreácie a pod.. Nepriaznivú polohu vnútrozemských �tátov 
mô�u zmier ova  rie ne cesty, ktoré sú spojené s morom (kanál Dunaj � Mohan � 
Rýn). Významným faktorom je aj poloha územia na starých suchozemských 
dopravných cestách a koridoroch (Via Magna, hodvábna, jantárová cesta). Popri 
týchto cestách sa rozvíjal obchod a osídlenie.  

Výhodná poloha regiónu sa vä �inou meria dobou prepravy, resp. 
vzdialeností vychodzích a cie ových regiónov. Polohový potenciál regiónu mo�no 
pod a Viturku (2003, in: Dokupil, Matu�ková 2005, str. 15) hodnoti  
prostredníctvom:  

1. dynamického ukazovate a potenciálu dostupnosti, ktorý mô�eme 
analyzova  na základe dopravnej vzdialenosti od hlavných zahrani ných 
koncentrácií ekonomických aktivít a jeho výpo et vychádza zo v�eobecného 
gravita ného modelu: tento mô�eme po íta  pre cestnú dopravu, ktorá má 
v sú asnosti pre obchod medzi stanovenými východzími a cie ovými regiónmi 
najvýznamnej�í podiel. Do modelu musíme zahrnú  kritérium efektívnosti 
vzdialenosti, v rámci ktorého základný trend nárastu nákladov má lineárny 
charakter.  

2. statického ukazovate a potenciálu dostupnosti, ktorý mô�eme analyzova  
na základe objemu ekonomickej aktivity regiónu, ur eného ukazovate om 
regionálneho hrubého domáceho produktu, ktorý vzh adom na odli�nú cenovú 
úrove  v jednotlivých krajinách je potrebné prepo íta  vyu�itím koeficientu parity 
kúpnej sily. 

 
Geologický potenciál  

 
Geologické pomery sa reflektujú vo vyu�ívaní lovekom najmä z h adiska 

výskytu nerastných surovín. Najvä �í význam z lo�ísk nerastných surovín má 
rozlo�enie metalogenetických lo�ísk. Metodicky ich mô�eme v danom priestore 
rozlo�i  ako systém bodov v skúmanom priestore (lokalít). Body obsahujú 
informáciu o veku lokality, genéze, tvare a ve kosti lo�iska. Práve ve kos  lo�iska 
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obsahuje informáciu, ktorá vyjadruje potenciálne ekonomické vyu�itie lo�iska. 
Lo�iská je potrebné vyhodnoti  z aspektu hospodárskeho významu. 

Lokality nerastných surovín vytvárajú v krajine miesta, na ktoré sa 
sústre uje a�ba � a�obné objekty a následne spracovate ský priemysel. 
V sú asnosti sa v súvislosti s rozvojom dopravnej infra�truktúry význam 
nerastných surovín ako lokaliza ného faktora priemyslu zní�il.  

Hospodárska aktivita je sústredená na lokality a�by a nevytvára súvislý 
povrch. Ak je v�ak lokalít s mo�nou a�bou viac, dochádza ku koncentrácií 
priemyselnej výroby, ktorá vyvoláva kooperáciu a vedie ku vzniku priemyselných 
oblastí � plo�ný efekt. Tento fakt súvisí s ve kos ou daného lo�iska. Bodové 
lokality lo�ísk vyvolávajú priestorový efekt, lebo ekonomické aktivity nie sú 
viazané iba na bodové lokácie lo�ísk. Tento efekt je typický pre blízke okolie 
lokalít jednotlivých lo�ísk, lebo so stúpajúcou vzdialenos ou narastajú dopravné 
náklady, ale uvedené lokality nemusia by  závislé na vzdialenej�ích lokáciach 
(Dokupil, Matu�ková 2005). 

Substrátove podmienky typov prírodnej krajiny majú z h adiska 
regionálneho rozvoja vplyv aj na urbanizáciu, i výstavbu komunikácii. 

 
Potenciál georeliéfu  

 
Georeliéf ovplyv uje celý rad udských aktivít. Okrem spomínanej 

lokalizácie obytných, priemyselných, po nohospodárskych centier je významný aj 
v oblasti rozvoja CR (budovanie ly�iarskych a iných �portových stredísk a pod.). 
Práve rôzne formy georeliéfu sú dominantnou zlo�kou ochrany vo viacerých 
chránených územia. Pri ich ur ovaní vychádzame z relevantných vlastností krajiny, 
ktoré mô�eme vyjadri  pojmami jedine nos , pôvodnos , ladnos  a pod. 

Na vyu�itie krajiny majú najvä �í vplyv morfometrické vlastnosti georeliéfu 
ka�dého územia (najmä sklon svahov, orientácia vo i svetovým stranám a iné), 
ktoré je potrebné vykona  pre v�etky odvetvia innosti (doprava, po nohosp., lesné 
hospodárstvo, stavby sídel a priemyselných simplexov). Touto problematikou sa 
zaoberá  Kirchner 1993, Lacika 2001, 2002, Demek a kol. 1972. Pri doprave je 
obmedzenie zna né, napr. Demek (1972) cestnú dopravu obmedzuje sklonom 5 � 
7° , iní autori to limitujú 10° (Karásek 2001).  Výstavba v �elezni nej doprave je 
limitovaná sklonom 0 � 3° . Hranicu 15° vymedzuje Demek (1972) ako limit pre 
schodnos  terénu pre nákladné a osobné auta. Pre výstavbu sídel sa za ideálne 
pova�ujú sklony pod a Demeka (1972) 0 � 2 � 5° , pre výstavbu priemyselných 
simplexov uvádza rozmedzie 12 � 15°. Najvä �ia pozornos  sa venuje 
morfometrickým charakteristikám georeliéfu v po nohospodárstve. Sklony 
georeliéfu sú tu zahrnuté do bonitovaných pôdnoekologických jednotiek. 
Sklonitos  je podelená na 7 skupín a posudzuje sa tu aj orientácia svahov. 
V po nohospodárstve sú sklony v georeliéfe limitujúcim faktorom pre pou�itie 
mechanizácie. Demek (1972) pova�uje sklon 7° ako faktor limitujúci nasadenie 
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kombajnov a Karásek (2001) hodnotu 15° ako limit pre obrábanie pozemkov 
a�kou mechanizáciou. Samozrejme v po nohospodárstve dôle�itú úlohu zohráva 

vertikálna diferenciácia územia, teda nadmorská vý�ka, ktorá úzko súvisí 
s georeliéfom. So vzrastajúcou nadmorskou vý�kou sa zhor�ujú klimatické 
podmienky, ktoré najviac ovplyv ujú po nohospodársku výrobu. Lesné 
hospodárstvo, lesnícka innos  je najmenej obmedzená sklonmi svahov. Za 
nevhodné mo�no pova�ova  iba tie oblasti, ktoré majú extrémne vysoké hodnoty 
sklonu svahov, napr. hlboko zarezané doliny a oblasti modelované glaciálnou 
innos ou. Tu je lesnícka innos  komplikovaná a finan ne náro ná. Priemysel do 

istej miery nie je závislý na týchto podmienkach (ak berieme do úvahy, napr. 
mierne klimatické pásmo), hoci napr. výstavba priemyselných závodov vo vä �ích 
nadmorských vý�kach je ovplyvnená, napr. snehovými zrá�kami, veternos ou a 
podobne. 

Georeliéf ná�ho územia je polygenetický a obsahuje mnoho fosílnych 
foriem, preto je analýza tvarov, sklonov a orientácie, teda potenciál goereliéfu pre 
hospodársku innos  z aspektu rizika prírodných hazardov (geomorfologické 
procesy - fluviálna erózia, erózia pôdy, zosuvy a ich aktivácia napr. v súvislosti 
s prívalovými zrá�kami; tektonika � zlomy a podobne) je ve mi dôle�itý.  Úzko 
súvisí s regionálnym rozvojom územia. Na ju�ne orientovaných svahoch sú napr. 
geomorfologické procesy intenzívnej�ie a je tu vä �ia náklonnos  k zosuvným 
procesom (Dokoupil, Matu�ková 2005).  

 
Klimatický potenciál  

 
Klíma ovplyv uje celý rad udských aktivít, po núc spomínanou 

lokalizáciou osídlenia, cez po nohospodársku výrobu (ktorá je závislá hlavne na 
type a mno�stve  zrá�ok, teplote, slne nom svite, i vplyve vetra), rozvoj rekreácie, 
lokalizácia siete lie ebných zariadení v územiach s priaznivou mikroklímou 
(sanatória a lie ebne v horskom a vysokohorskom prostredí), stavba veterných, 
solárnych elektrární.  

Potenciál klímy v na�ich  podmienkach vyjadruje klimatická regionalizácia 
Slovenskej republiky. Pri hodnotení klimatického potenciálu krajiny sa vychádza 
z hodnotenia klimatických prvkov akými sú: teplota, zrá�ky (negatívne vplývajú na 
mnohé ekonomické aktivity), vý�ka snehovej pokrývky (predpoklad na rozvoj 
zimného cestovného ruchu � ly�iarske vleky, be�kárske trate), slne nos , 
hmlistos , i veternos . 

 
Hydrologický potenciál krajiny  

 
Vodná zlo�ka krajiny je jedným z rozhodujúcich faktorov prírodného 

potenciálu územia, vplýva na mo�nosti vyu�itia územia pre po nohospodársku 
výrobu, pre zásobovanie obyvate stva a priemyslu vodnými zdrojmi (dôle�itá je 
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výdatnos  vodných zdrojov), pre dopravu. Pobre�né, morské, jazerné a iné vodné 
plochy predstavujú zóny rekreácie a oddychu. Na báze zdrojov minerálnych vôd 
vzniklo viacero svetoznámych kúpe ov. Nezanedbate né je vyu�itie vodných tokov 
na výrobu elektrickej energie, geotermálna energia podzemných vôd predstavuje 
ve mi významný potenciál krajiny. V pobre�ných oblastiach sa zase vyu�íva 
prílivová energia na stavbu prílivových hydroelektrárni. 

Stanovenie hydrologického potenciálu územia je dôle�ité pre regionálny 
rozvoj daného územia. Pod a Dokoupila a Matu�kovej 2005 je ovplyv ované 
predov�etkým z aspektu mno�stva vody v krajine ( i�e z posúdenia kvantity) a 
kvality vodných zdrojov územia. So stanovením týchto faktorov je úzko spojený aj 
hydrologický re�im, ktorého hodnotenie je významné, lebo mno�stvo vody sa mení 
v jednotlivých územiach v ase. Voda zabezpe uje ekologickú stabilitu krajiny 
a fungovanie geosystémov.  

Z aspektu vodstva je vyu�itie krajiny limitované mo�nými prírodnými 
rizikami. Rizikom z aspektu výskytu vody v krajine mô�u by , napr. prívalové 
zrá�ky, povodne, s ktorými sú spojené intenzívne erózne procesy, ale aj extrémne 
snehové zrá�ky.  

Pre potreby regionálneho rozvoja hodnotenie vodných zdrojov vychádza 
z rámcovej smernice Európskeho parlamentu a Rady z roku 2000/60 ES, ktorá 
ustanovuje rámec pre innos  Spolo enstva v oblasti vodnej politiky. Táto 
smernica je platná i pre Slovenskú republiku. Z aspektu regionálneho rozvoja je 
potrebné hodnoti  predov�etkým stav vôd s dôrazom na ekologický a chemický 
stav vody, ale aj kvantitatívne charakteristiky. Hodnotenie by malo vychádza  
z plánov jednotlivých povodí, v ktorých je potrebné bra  do úvahy aj preh ad 
významných antropogénnych vplyvov, najmä zdrojov zne istenia vôd (Dokoupil, 
Matu�ková 2005). 

Bázou pre hodnotenie povrchových vôd te úcich i stojatých okrem ich 
mno�stva je ur enie ich ekologického stavu. Problémy v tejto oblasti spôsobuje 
nedostato ný monitoring, absencia kompatibility s doteraj�ím hodnotením vôd 
a ur itá neistota v poznaní referen ných podmienok (Zákon o vodách . 364/2004 
Zbierky zákonov v znení neskor�ích predpisov � vodný zákon). 

    
Potenciál pôdneho fondu  

 
Pôda výrazne vplýva na produkciu po nohospodárskych plodín 

(najkvalitnej�ie vysoko produk né po nohospodárske pôdy � ernozeme) a tvorí 
tak základný výrobný prostriedok po nohospodárskych regiónov. Pre ú ely 
usporiadania ochrany a racionálneho vyu�ívania po nohospodárskeho pôdneho 
fondu boli pre územie Slovenskej republiky vypracované mapy bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek. Tieto jednotky sú na území Slovenska za lenené do 
4 kategórií:  
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1. orné pôdy  
2. podmienené orné pôdy a trávne porasty  
3. trvalé trávne porasty  
4. pre po nohospodársku výrobu nevhodné územia.  
 
Produk ný potenciál po nohospodárskych pôd je vyjadrený v BPEJ. Ka�dá 

BPEJ je ur ená a jej pôdno-klimatické vlastnosti sú vyjadrené kombináciou kódov 
jednotlivých vlastností na stabilných pozíciách 7 miestneho kódu. 

Z h adiska lesných pôd sú vysoko produk né kambizeme a iernice. 
Najmenej produk né sú podzoly a litozeme. Pôdne pomery sú dôle�ité aj 
z h adiska umiestnenia stavieb v krajine. 

Potenciál pôdneho fondu sa hodnotí aj z h adiska pôdnych zosuvov a erózie 
pôdy, ku ktorej dochádza v dôsledku odstra ovania vegeta nej pokrývky, 
rozorávaním strání, i de�trukcia pôdneho krytu innos ou zrá�kových vôd 
(Lehotský, 1991).  

 
Potenciál rastlinnej pokrývky 

 
Potenciál rastlinnej pokrývky sa via�e najmä na lesohospodársky potenciál, 

na primárnu funkciu lesného hospodárstva, t. j. produkciu drevnej hmoty, pre 
drevospracujúci priemysel. Základom merania je klasifikácia lesných porastov, 
z h adiska vhodnosti na produkciu a získavanie drevnej suroviny, ale taktie� 
ochranné a environmentálne kritérium. Dôle�itá je aj produkcia biomasy v 
po nohospodárstve. Vegetácia plní významnú funkciu aj v lie ebných areáloch 
a rôznych oddychových a rekrea ných zónach (parky, lesoparky).  

Pri �túdiu sú asnej krajiny akéhoko vek územia nie je mo�né opomenú  
krajinnú pokrývku a vyu�itie krajiny, ktoré je výsledkom postupných zmien 
pôvodnej prírodnej krajiny pod vplyvom loveka (Feranec, O ahe  2001). Krajinná 
pokrývka je dobrým indikátorom sú asného stavu vyu�itia krajiny. Mapová 
evidencia základných objektov krajiny ako sú zastavané plochy, orná pôda, 
pasienky, lúky, lesné spolo enstvá a vodné plochy priná�a priestorovú informáciu 
o charaktere krajiny.  

 
Významnou sú as ou regionálneho rozvoja územia je ochrana prírody 

a zachovanie kvality �ivotného prostredia. V ekonomickej literatúre sa regionálny 
rozvoj chápe ako hospodársky rast, teda rast ekonomických ukazovate ov 
v regiónoch. V niektorých prípadoch v�ak mô�e by  táto kategória postavená aj na 
iných hodnotách územia, napr. na kvalitnom �ivotnom prostredí. Ekologické ciele 
sú v regionálnom rozvoji ve mi dôle�ité, lebo predstavujú rámcové podmienky pre 
regionálny rozvoj (Dokoupil, Matu�ková 2005). 

O ahe  a Polá ik (1987) potenciál na ochranu prírody chápu ako 
predpoklady, resp. potrebu ochrany najmä prírodovende významných astí krajiny. 
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Okrem poznávacieho, vedecko-výskumného významu, ju stimulujú aj kultúrne i 
estetické hodnoty krajiny a v kone nom dôsledku, v �ir�om kontexte aj 
celospolo enské potreby z h adiska zachovania zdravého �ivotného prostredia pri 
zosúladení ostatných produk ných funkcií v krajine. V tomto zmysle aj krajinu 
hodnotia. 

Z aspektu ochrany prírody sú dôle�ité kategórie chránených území, stupe  
ich ochrany a zachovanie kvality �ivotného prostredia. Tieto po�iadavky sú 
realizované systémom chránených území, ktoré vymedzuje zákon . 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskor�ích predpisov.  

 
Záver 

 
V�etky zlo�ky fyzickogeografickej sféry majú zna ný vplyv na regionálny 

rozvoj regiónov, i u� pozitívny alebo negatívny. Dôle�ité je sk bi  v�etky 
potenciály a dba  pri tom na zachovanie jedine nosti a originality jednotlivých 
území. Jedným z najnaliehavej�ích problémov je prehodnotenie funkcií potenciálu 
krajiny na cestovný ruch a zladenie tejto funkcie s vhodnou delimitáciou 
po nohospodárskeho a lesného fondu, ako aj funkciou sídiel. Zna nú pozornos  si 
vy�aduje aj ochrana prírody. 

Meranie potenciálov krajiny znamená posun do  sféry krajinného 
plánovania. Hodnotenie krajiny v zmysle vhodnosti a rezervy budúceho 
racionálneho vyu�ívania krajiny tak predstavuje jednu z úvodných etáp 
geografickej prognózy. 

 
Príspevok vznikol v rámci rie�enia projektu VEGA, . 1/0451/10.  Geoekologické 
dimenzie vybraných environmentálnych zá a�í v Slovenskej republike. Vedúca 
projektu: prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD. 
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THE IMPACT OF PHYSICAL STRUCTURE OF LANDSCAPE ON 

REGIONAL DEVELOPMENT FROM THE ASPECT OF  ITS PRIMARY 
POTENTIAL 

 
Summary 

 
Physical-geographical structure of the landscape remarkably influences 

several aspects of regional development and in many cases it is often the first 
impulse for the development of human activities in a region.  

Geographical location of the region has an immense impact on its 
development. Advantageous location is usually measured by the transportation 
time, or by the distance of the regions. Geological conditions are reflected in man´s 
use of the landscape from the perspective of mineral resources deposits and with 
them connected growth of mining activities and supply centers. The greatest 
influence on the use of the landscape has the morphometric characteristics of the 
georelief (slopes declination, their orientation towards cardinal points etc.). 
Climatic potential affects agricultural production, localization of the network of 
curative institutions as well as the development of wind and solar power works. 
Hydrological potential it is mainly about the examination of the amounts of water 
in the country and a quality of the water resources of an area. Soil potential has the 
most significant influence on the production of agricultural commodities in the 
region. From the point of view of the biota, production of wood and biomass is 
important. Vegetation fulfills significant function also within the curative 
institutions and various leisure and recreation areas (parks, forest parks).  
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