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Hodnotenie heterogenity krajiny v obciach Hlinné, Vyšný Žipov a Zlatník 

JUHAŠČIKOVÁ Jana 

 
Abstract 

Príspevok sa zameriava na hodnotenie heterogenity v krajine. Modelový región predstavujú 

tri katastrálne územia obcí Hlinné, Vyšný Žipov a Zlatník. Ide o územie, ktoré podľahlo 

prudkým zmenám vo vývoji. Heterogenitu krajiny sme hodnotili mriežkovým prístupom, ktorý 

vychádzal z prekrytia máp krajinnej pokrývky mriežkou, kde sme sledovali výskyt tried 

krajinnej pokrývky. Výsledkom boli farebné mozaiky štvorcov, ktoré sme následne podrobili 

štatisticko-priestorovej analýze.  

Kľúčové slová: Krajinná pokrývka. Heterogenita krajiny. GIS. 

 

Abstract 

The contribution concerns on the assessment of landscape heterogeneity. The exemplary 

region is presented by three cadastral areas of the villages Hlinné, Vyšný Žipov and Zlatník. 

It is the area which underwent to sudden changes in development. The landscape 

heterogeneity is assessed by grid access which was based on the overlay of the land cover 

maps with the grid where we monitor the occurrence of land cover classes. The result of this 

process is colorful grids which are subjected to spatial statistic analysis.    
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Úvod 

Priestorovú heterogenitu chápeme ako kvantifikovateľnú rozmanitosť prírodných 

krajinných elementov (Forman, Godron 1986). Je jedným z atribútov krajinného systému, 

ktorého mieru vyjadrujeme údajmi o počte, intenzite, pestrosti väzieb medzi jeho zložkami, 

ktoré sa navzájom líšia v type príslušného ekosystému, v rozlohe, tvare, pôvode a v ďalších 

charakteristikách.  

Reálny stav krajinnej štruktúry reprezentujú triedy krajinnej pokrývky (Oťaheľ et. al. 

2004), ktoré sú blízke krajinným elementom, a teda vhodné na meranie heterogenity krajiny 

(Forman, Godron 1986). S využitím krajinnej pokrývky pre účely hodnotenia priestorovej 

heterogenity sa pomerne často stretávame v prácach zaoberajúcich sa krajinnou metrikou - 

priestorovou kompozíciou a konfiguráciou krajinných elementov (McGarigal and Marks 

1994, 1995; Herzog et. al. 2001; McGarigal 2002;  DiBari 2007; Araujó et. al. 2008; Sundell-

Turner, Rodewald 2008). Krajinná heterogenita podľa Chumana a Romportla (2006) môže 

byť spôsobená na jednej strane pestrosťou abiotického prostredia (geologického podložia, 

reliéfu, nadmorskej výšky) a disturbanciami prírodného pôvodu (tzn. „primárna 

heterogenita“) alebo na strane druhej je podmienená činnosťou človeka („sekundárna 

heterogenita”). Poznanie heterogenity krajiny je aktuálnou témou najmä v kontexte zistenia 

jej spoločenského vplyvu na krajinu, ale aj z hľadiska potenciálu, ktorý poskytuje prírodná 

krajina na jej využitie (Oťaheľ, et. al. 2004). 

Podľa Formana a Godrona (1986) možno heterogenitu krajiny hodnotiť líniovým 

a mriežkovým prístupom. V tomto príspevku sme využili mriežkový prístup, ktorý vychádzal 

z prekrytia máp krajinnej pokrývky mriežkou a následným zaznamenaním výskytu 

jednotlivých tried krajinnej pokrývky v štvorcoch mriežky. Analýza heterogenity krajiny 

vypracovaná pre 4 časové obdobia 1826, 1956, 1991 a 2006 odstránila statický charakter 

výslednej mapy a zároveň poodhalila jej vývoj, čím vytvorila priestor pre ďalší 

krajinnoekologický výskum, akým je napríklad hodnotenie ekologickej stability krajiny.     

 



66 

 

1. Ciele a metódy výskumu 

Príprava topografickej bázy a konštrukcia vrstiev krajinnej pokrývky vychádzala 

z hlavného cieľa príspevku, ktorým bola analýza heterogenity krajiny vzhľadom na početnosť 

výskytu jednotlivých tried krajinnej pokrývky vo štvorcoch mriežky v priebehu štyroch 

časových období: 1826, 1956, 1991 a 2006.  

Výber zvolených časových horizontov nebol náhodný. Opieral sa o štúdium archívnych 

materiálov s cieľom zachytiť najmarkantnejšie zmeny v krajinnej štruktúre skúmaného 

územia, akými sú zmeny vo využívaní poľnohospodárskej pôdy, rozvoj priemyslu či  prechod 

na trhové hospodárstvo. Ako podkladové vrstvy nám poslúžili topografické mapy v mierke 1: 

25 000 z rokov 1826, 1956, 1991 a ortofotomapa z roku 2006.  

Pre identifikáciu tried krajinnej pokrývky sme využili upravenú metodiku Corine Land 

Cover pozostávajúcu z 19 tried zahrňujúcich triedy sídelnej a technizovanej krajiny, 

poľnohospodárskej, lesnej a poloprírodnej krajiny, ako aj triedy vodných tokov a plôch. 

Nakoľko veľkosť analyzovaného územia dosahuje len cca 3027 ha, niektoré triedy krajinnej 

pokrývky museli byť oproti spomínanej metodike CLC pozmenené, aby reflektovali 

špecifické črty skúmaného regiónu. Triedy krajinnej pokrývky sme identifikovali 

prostredníctvom vektorizácie topografických máp a ortofotomapy v prostredí GIS softvéru 

Arc View 3.2 (mapa 2, 3, 4, 5).   

Heterogenitu krajiny sme hodnotili metódou mriežkového prístupu, kde sme tematické 

mapy krajinnej pokrývky prekryli mriežkou so 162 štvorcami, pričom veľkosť jedného 

štvorca bola 500*500 m (0,5 km
2
). Jeho rozmer sme zvolili na základe použitej mierky máp 

a detailnosti zmapovaných tried krajinnej pokrývky. Následne sme za pomoci softvérov 

ArcView 3.2 a Microsoft Excel zisťovali výskyt jednotlivých tried krajinnej pokrývky 

v každom štvorci mriežky. Výsledkom boli farebné mozaiky štvorcov, ktoré sme podrobili 

štatisticko-priestorovej analýze (mapa 6, 7, 8, 9).  

    

2. Vymedzenie skúmaného územia 

Skúmané územie sa nachádza na východe Slovenska na hranici troch provincii: 

Vchodokarpatské pohorie, Západokarpatské pohorie a Východopanónska panva (Mazúr, et. 

al. 1986). Záujmové územie je vyčlenené katastrálnymi hranicami troch obcí: Hlinné, Vyšný 

Žipov a Zlatník. Je zložené z troch rozličných genetických jednotiek – vulkanické Slanské 

vrchy na západe skúmaného územia, flyšové Beskydské predhorie stred územia a na juhu 

Východoslovenská rovina.  

Podľa Lapinovej et. al. (2002) klimatickej klasifikácie v Atlase krajiny Slovenskej 

republiky sa toto územie nachádza v dvoch klimatických oblastiach – teplej a mierne teplej. 

Teplá oblasť zahŕňa roviny a pahorkatiny a je charakterizovaná ako teplá, mierne vlhká s 

miernymi zimami. Západná časť (Slanské vrchy) má mierne teplú a mierne vlhkú klímu.  

Hydrologicky územie patrí k povodiu rieky Topľa s potokmi Zlatníčok, Slaný, Hrabovec, 

Uhliskový, Hlinský, Petkovský a Jastrabie. Pôdna pokrývka je tvorená kambizemými, 

luvizemými a fluvizemými pôdami. Pôvodná vegetačná pokrývka bola prevažne odstránená 

a transformovaná na kultúrnu step.  
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Mapa 1: Poloha skúmaného územia 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mazúr, E., Lukniš, M., 1978, s. 101-125. 

 

4. Hodnotenie heterogenity krajiny 

Úlohou, ktorú sme si stanovili, bola analýza heterogenity krajiny vzhľadom na početnosť 

výskytu jednotlivých tried krajinnej pokrývky v štvorci mriežky (tabuľka 1, 2). Ako si možno 

z analyzovaných dát všimnúť, v každom časovom horizonte sa vyskytujú štvorce so 

zastúpením 1 až 6 tried, štvorce so 7 a 9 triedami sa nachádzajú v mriežke rokov 1956, 1991 

a 2006, štvorce s 8 triedami v mriežke rokov 1956 a 2006 (tabuľka 1). So zastúpením 10 tried 

sa vyskytuje len jeden štvorec v mriežke v roku 1991. Nachádza sa v intraviláne obce Vyšný 

Žipov (mapa 8). V mriežkach uvedených rokov nie je ani jeden štvorec so všetkými 19 

triedami.  

V jednotlivých časových horizontoch sa z hľadiska počtu prítomných tried (mapa 6, 7, 8, 

9) najpestrejšie javia obývané plochy, a teda intravilány obcí. V jednotlivých štvorcoch sa 

vyskytuje prevažne 5 prípadne 6 až 10 tried krajinnej pokrývky. Vo veľkej miere sú 

reprezentované triedami sídelnej a technizovanej krajiny, triedou vodných tokov, ktoré týmito 

plochami pretekajú, listnatými lesmi, ktoré rastú v blízkosti vodných tokov, prípadne malými 

ostrovčekmi tried poľnohospodárskej krajiny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obývanej 

plochy. Od týchto miest smerom k predhoriam obklopujúcim intravilány obci sa heterogenita 

krajiny znižuje. V predhoriach sa koncentrujú štvorce so 4 prípadne 3 triedami. Ide o oblasti 

reprezentované prevažne poľnohospodárskou krajinou. Tvoria prechod medzi lesnou 

a technizovanou krajinou. Smerom k pohoriam sa heterogenita znova znižuje. V pohoriach sa 

vyskytujú štvorce s 2 prípadne 1 triedou. Tieto oblasti nadobúdajú homogénnejší charakter. 

Nachádzajú sa na Z, JZ a JV záujmového územia (mapa 6, 7, 8, 9). Homogénne územia 

s výskytom jednej triedy krajinnej pokrývky sa vyskytujú v najzápadnejšom 

a najvýchodnejšom cípe skúmaného územia. 
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Tabuľka 1: Celkový počet tried krajinnej pokrývky vo štvorcoch mriežky v rokoch 1826, 1956, 1991 

a 2006. 

Zdroj: vlastné výpočty získané z vektorizovaných dát 

 

Tabuľka 2: Percentuálny podiel výskytu jednotlivých tried krajinnej pokrývky vo štvorcoch mriežky 

v rokoch 1826, 1956, 1991 a 2006. 

 Zdroj: vlastné výpočty získané z vektorizovaných dát 

 

 Pri analýze z percentuálneho hľadiska bol v roku 1826 82% výskyt štvorcov s jednou, 

dvoma a troma triedami krajinnej pokrývky, z toho až 31% (tabuľka 2) pripadá na výskyt 

štvorcov s jednou triedou krajinnej pokrývky, teda na úplne homogénne územia. Zvyšných 

17% (tabuľka 2) sa vzťahuje na výskyt štvorcov so štyrmi, piatimi a šiestimi triedami 

krajinnej pokrývky. Mriežku roku 1956 reprezentoval 54% podiel štvorcov s jednou až troma 

triedami krajinnej pokrývky, pričom len 13% územia patrilo k úplne homogénnym oblastiam 

(tabuľka 2). Vplyv človeka sa odrazil aj na heterogenite krajiny. Začal stavať domy, cesty, 

priemyselný areál, využívať poľnohospodársku pôdu na pestovanie obilnín. Zvyšovala sa tým 

pestrosť krajiny, čoho dôkazom je 46% podiel štvorcov s viac ako troma triedami krajinnej 

pokrývky. V roku 1991 sa mierne zvýšil podiel homogénnych území na 15%. Súviselo to 

s politicko-ekonomickým prevratom v krajine. Zamerali sa na spriemyselňovanie a ochranu 

prírody. Zalesňovali sa odlesnené územia. Odrazilo sa to v zvýšení počtu štvorcov s triedou 

listnatých lesov. Napriek tomu však zvyšných 85% patrilo k heterogénnym územiam. Do roku 

2006 sa percentný podiel homogénnych a heterogénnych území výrazne nezmenil.  

 

 

 

 

 

Počet tried vo štvorci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 spolu 

1826 51 40 42 22 6 1 0 0 0 0 162 

1956 22 34 33 30 21 13 6 2 1 0 162 

1991 24 31 39 32 16 13 5 0 1 1 162 

2006 24 35 43 25 18 10 4 2 1 0 162 

Počet tried vo štvorci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 spolu 

1826 31 25 26 13 4 1 0 0 0 0 100% 

1956 13 21 20 19 13 8 4 1 1 0 100% 

1991 15 19 24 20 10 8 3 0 1 1 100% 

2006 15 22 27 15 11 6 2 1 1 0 100% 
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Mapa 2: Krajinná pokrývka v roku 1826 

 

 
Zdroj: topografická mapa, 1:100000 

 
Mapa 3: Krajinná pokrývka v roku 1956 

 

 
Zdroj: topografická mapa, 1:25000 
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Mapa 4: Krajinná pokrývka v roku 1991 

 

 
Zdroj: topografická mapa, 1:25000 

 
Mapa 5: Krajinná pokrývka v roku 2006 

 

 
Zdroj: digitálna ortofotomapa ©EUROSENSE s.r.o., (rok LMS 2006) 
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Mapa 6: Početnosť jednotlivých tried krajinnej pokrývky 

 

 
Zdroj: vlastné údaje získané z vektorizovaných dát 

 
Mapa 7: Početnosť jednotlivých tried krajinnej pokrývky 

 

 
Zdroj: vlastné údaje získané z vektorizovaných dát 
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Mapa 8: Početnosť jednotlivých tried krajinnej pokrývky 

 

 
Zdroj: vlastné údaje získané z vektorizovaných dát 

 
Mapa 9: Početnosť jednotlivých tried krajinnej pokrývky 

 

 
 

Zdroj: vlastné údaje získané z vektorizovaných dát 
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Záver 

 V príspevku sme sa zamerali na analýzu heterogenity krajiny mriežkovým prístupom. 

Hlavný dôraz sme kládli na sledovanie výskytu tried krajinnej pokrývky v štvorcoch mriežky. 

Modelovým území sa pre nás stali tri východoslovenské obce: Hlinné, Vyšný Žipov a Zlatník. 

 Pri porovnaní výskytu tried krajinnej pokrývky v jednotlivých štvorcoch mriežky môžeme 

konštatovať, že celkovým trendom v skúmanom území je nárast heterogenity krajiny. 

Podpísal sa pod ňu vyššie spomínaný vplyv človeka prostredníctvom hospodárskeho rozvoja 

územia, kolektivizácie, spriemyselňovania, rozvoja komunikačnej dostupnosti a s ňou 

súvisiaci rast sídelnej zástavby. Nárast heterogenity krajiny sa prejavil v poklese počtu 

štvorcov s 1 až 2 triedami krajinnej pokrývky. Naopak, počet štvorcov s 5 a 6 triedami 

krajinnej pokrývky výrazne vzrástol a od roku 1956 sa v mriežke vyskytovali aj štvorce so 7 

až 10 triedami krajinnej pokrývky. 
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