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Abstract: Determination of landscape ecological potential for development of the city 
Bratislava Scientific literature under the notion landscape potential (landscape-
ecological potential) comprehends the ability of the landscape to persistently fulfill the 
functions or provide with certain preconditions for different use required. Potential is a 
special purpose landscape feature conditioned by landscape structure (primary, 
secondary and tertiary). Ecologically acceptable territory is that one where natural 
features, processes and relations between single landscape components, as well as 
quality of the environment are not endangered or destroyed at simultaneous 
exploitation. The evaluation of landscape potential and carrying capacity are of great 
significance mainly for determination of functional land use in harmony with the 
principles of sustainable development of the area. 
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ÚVOD 
 

Pre urbánne ekosystémy je charakteristické, že sa na malej ploche 
koncentruje množstvo obyvateľov a vyskytuje sa veľa činností s rôznym 
vplyvom na životné prostredie. Environmentálne problémy vznikajú v dôsledku 
enormného rastu mesta na úkor prírodného prostredia, rozrastaním sa najmä 
obytných plôch na úkor poľnohospodárskej pôdy alebo zotieraním až splynutím 
priemyselných a obytných zón a pod. Urbánne ekosystémy predstavujú 
špecifické systémy, ktoré zahŕňajú prvky abiotické, biotické a socioekonomické 
integrované v priestorových jednotkách, medzi ktorými sú vzájomné vzťahy. 
Dominujú v nich predovšetkým intenzívne socioekonomické väzby, ktoré 
určujú, podmieňujú a ovplyvňujú vlastnosti abiotických, ale hlavne biotických 
prvkov, čím dochádza k zmene prirodzených funkcií a vlastností ekosystémov. 
Zmeny v ekosystéme nadobúdajú rôzne prejavy v závislosti od intenzity a dĺžky 
antropického tlaku. V urbánnych ekosystémoch tak dochádza k nepredvídaným 
reakciám, ktoré narúšajú a znižujú kvalitu životného prostredia. Tieto zmeny 
bývajú spravidla značnejšie vo väčších mestských aglomeráciách. 
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Základom optimálneho rozvoja mesta, kde sa prelína obytný, výrobný, 
rekreačný a iný priestor, je urbanistická činnosť, ktorá by mala vytvárať 
predpoklady na kvalitnú architektonickú tvorbu a priaznivé životné prostredie 
obyvateľov. Nový rozmer tvorby územných plánov vyplýva zo zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov, v ktorom väčší priestor dostáva aj 
krajinnoekologické plánovanie zamerané na krajinnoekologicky optimálne 
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (krajinný plán mesta). 

Krajina poskytuje pre existenciu človeka priestor a podmienky, ktoré 
človek rôznym spôsobom využíva. Konflikt medzi nárokmi (požiadavkami) 
spoločnosti a disponibilnými prírodnými podmienkami vzniká často z 
nevhodnej priestorovej organizácie územia (jej únosnosti), z nepoznania 
vlastností krajiny, jej zásob a zdrojov (jej prírodných potenciálov). V súčasnosti 
je na mnohých miestach prekročený prípustný prah zaťaženia a jednoznačne 
možno konštatovať, že na týchto územiach dochádza k vysokému antropickému 
zaťaženiu. V takomto prostredí sú narušené vzťahy medzi ekosystémami, 
dochádza k vzniku environmentálnych problémov, a preto v prvom rade je 
potrebné poznať krajinnoekologické možnosti budúceho využívania územia. 

Krajina predstavuje dynamické geosystémy, ktorých stav sa mení v čase a 
priestore (Demek 1999). Krajinný potenciál vyjadruje komplexný predpoklad 
krajiny na využívanie človekom; schopnosť krajiny plniť funkcie, ktoré od nej 
vyžaduje človek (Mazúr, Drdoš, Urbánek 1980). Pod krajinným potenciálom 
označujeme schopnosť krajiny poskytovať určité možnosti a predpoklady na 
rôzne využívanie z hľadiska uspokojovania potrieb ľudskej spoločnosti. Pri 
stanovení miery – predpokladov rôzneho využívania, musíme vychádzať z 
hodnotenia krajinnoekologických podmienok (z vhodnosti využívania). 
Krajinný potenciál predstavuje možné splnenie socioekonomických funkcií, 
pričom krajina vyjadruje stupeň uspokojovania rozmanitých potrieb 
spoločnosti. Drdoš (1992) chápe problém vhodnosti alebo potenciálu v zmysle 
predpokladov prírodného prostredia, pričom výskum potenciálu je nutné spájať 
s limitmi využívania krajiny. Potenciál zaviedol do vedeckej literatúry E. Neef a 
označil ním výkonnosť prírodného priestoru vo vzťahu k požiadavkám 
spoločnosti na prírodný priestor (Drdoš 1992). Potenciál sa často dáva do 
súvislosti s možnosťou využitia územia (Forman, Godron 1993), na ktorej je 
založená aj metodika LANDEP (Ružička, Miklós 1982, Hrnčiarová 1999). 

Problematika potenciálu si vyžaduje zamerať výskum na tie účelové 
vlastnosti krajiny, ktoré ovplyvňujú priestorovú organizáciu využívania územia 
Preto hodnotenie potenciálov zahŕňa celý rad ďalších postupov, ako napr. 
stabilitu krajiny, zaťažiteľnosť, zraniteľnosť, významnosť, variabilnosť, 
náchylnosť, pestrosť, citlivosť na antropogénne vplyvy a pod., ktoré vstupujú 
pri stanovení potenciálov, z ktorých sa odvodzujú limity rozvoja územia, t. j. 
určujú sa prahy ekologicky vhodnej miery využívania krajiny človekom. Za 
limit vo využívaní krajiny sa považuje prahová hodnota jej zaťaženia ľudskou 
aktivitou. Prekročenie limitu má za následok výrazný pokles kvality životného 
prostredia. 
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Na Slovensku sa rozvíja hlavne problém vhodnosti alebo potenciálu v 
zmysle celostných predpokladov prírodného prostredia (Drdoš 1992). Pre 
užívateľa patrí výskum potenciálu k základným charakteristikám krajiny. 
Predstavuje účelové (funkčné) vlastnosti krajiny s cieľom stanovenia možností 
budúceho rozvoja územia. Podrobnejšie možno potenciál krajiny 
charakterizovať ako schopnosť / predpoklad istého územia: 
• produkovať určité hodnoty (napr. poľnohospodársky potenciál) 
• plniť určité funkcie (napr. rekreačný potenciál) 
• poskytovať určité možnosti využívania (napr. teplovlhkostný potenciál) pre 

potreby človeka a spoločnosti 
K problematike potenciálu možno pristupovať ako k parciálnemu (napr. 

surovinový, energetický, lesohospodársky, vodohospodársky, produkčný/pôdny, 
genofondový, rekreačný, hospodársky, kultúrny, demografický a i.) alebo ako 
ku komplexnému potenciálu krajiny. 
 
 
METODIKA – SPRACOVANIE KRAJINOEKOLOGICKÉHO 
POTENCIÁLU MESTA BRATISLAVA 
 

Účelom hodnotenia bolo stanoviť krajinnoekologický potenciál územia z 
hľadiska ďalšieho optimálneho rozvoja mesta Bratislava s tým, aby došlo k 
stretom budúceho využívania územia s krajinnoekologickými predpokladmi. 
Krajinnoekologický potenciál sme definovali ako dispozíciu územia jednak na 
výskyt významného množstva prírodných zdrojov: 
 významné zásoby podzemných vôd (vodárenský potenciál) 
 pôdy najlepšej bonity (pôdny potenciál) 
 prvky územného systému ekologickej stability, ochrany prírody a 
genofondové plochy (ekostabilizačný potenciál) 

a jednak ako priestor charakterizovaný súhrnom krajinnoekologických 
podmienok. 

Súbor tých istých vlastností krajiny, ktoré sú v súčasnosti výrazne 
modifikované antropickými aktivitami, môžu nadobudnúť vysokú vhodnosť – 
potenciál pre jednu a zároveň nízku vhodnosť – nízky potenciál pre druhú 
aktivitu. Postup stanovenia krajinnoekologických potenciálov vychádza z 
nasledovného: 
 Abiotické podmienky – vystupujú ako parametre, pomocou ktorých 
stanovíme oblasti s mimoriadnymi zásobami podzemnej vody a kvalitnými 
pôdami (vodný a pôdny potenciál). 

 Biotické podmienky – charakterizuje územie potrebné zachovať z hľadiska 
biodiverzity, genofondu, ochrany prírody a pod. (ekostabilizačný potenciál). 

 Využitie krajiny – štruktúra využitia krajiny charakterizuje hlavne intenzitu 
súčasného využitia územia s možnosťou ďalšieho rozvoja mesta 
(rozvojový/priestorový potenciál). 
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 Krajinnoekologické komplexy – podľa prvotnej, druhotnej a terciárnej 
krajinnej štruktúry sa posúdia celkové predpoklady využívania územia. 

 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Stanovenie predpokladov rozvoja územia podľa krajinnoekologických 
potenciálov si vyžaduje konfrontáciu požiadaviek jednotlivých aktivít na 
krajinnoekologické podmienky s reálnymi vlastnosťami krajiny pomocou 
limitov a potenciálu. V procese hodnotenia sme stanovili nasledovné potenciály 
(obr. 1): 
 vodný potenciál – je reprezentovaný výskytom významných vodných 
zdrojov, ktoré sa prejavujú ochrannými pásmami vodárenských zdrojov 
podzemných vôd a sú prednostne určené na hromadné zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou. Najvýznamnejšie vodárenské zdroje podzemných 
vôd sú lokalizované pozdĺž toku Dunaj. Ide o nasledovné oblasti: Ostrov 
Sihoť, Pečniansky les, Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď, Sedláčkov 
ostrov, Rusovce a Čunovo. Ďalej sme sem zaradili i Chránenú 
vodohospodársku oblasť Žitný ostrov, ktorá svojimi prírodnými podmienkami 
tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd podzemných vôd. 

 pôdny potenciál – medzi najprodukčnejšie pôdy v rámci katastrálneho 
územia patria čiernice černozemné, čiernice karbonátové, černozeme 
čiernicové, černozeme typické karbonátové, fluvizeme typické, karbonátové 
na eolických a eolicko-fluviálnych karbonátových sedimentoch. Sú 
charakterizované veľkou zásobou kvalitného humusu a priaznivým vodno-
vzdušným, tepelným a živinovým režimom. Tieto vlastnosti ich predurčujú na 
využívanie ako orná pôda. Vyskytujú sa hlavne v južnej a juhovýchodnej časti 
mesta. 

 ekostabilizačný potenciál – na území mesta Bratislava sa v súčasnosti 
nachádza 1 národná prírodná rezervácia, 8 prírodných rezervácií, 1 národná 
prírodná pamiatka, 3 prírodné pamiatky, 15 chránených areálov a zasahujú 
sem 2 chránené krajinné oblasti – Malé Karpaty a Dunajské luhy. V roku 
1994 bol na území mesta spracovaný Regionálny územný systém ekologickej 
stability, ktorý vyčlenil 42 biocentier a 31 biokoridorov (Králik a kol. 1994). 
Podľa medzinárodných dohovorov evidujeme na území mesta 2 ramsarské 
lokality, 4 navrhované chránené vtáčie územia a 10 navrhovaných území 
európskeho významu. 

Vysoká zastavanosť územia mesta nedovoľuje rozhodovať vždy podľa 
krajinnoekologických predpokladov využívania územia. V mnohých prípadoch 
je využívanie územie už nemenné, preto možno určiť, resp. doplniť len intenzitu 
využívania a návrh opatrení. Rozhodovanie podľa krajinnoekologického 
potenciálu a limitov sa realizuje len v menšej miere. Na území mesta Bratislava 
možno z hľadiska budúceho rozvoja územia vyčleniť nasledovné rozvojové 
kategórie: 

 42 



Obr. 1: Krajinnoekologický potenciál pre rozvoj mesta Bratislava  

 
 

Vysvetlivky: Ekostabilizačný potenciál: 1 – minimálny, 2 – veľmi nízky až nízky, 3 – 
nízky, 4 – nízky až stredne vysoký, 5 – stredne vysoký, 6 – vysoký, 7 – veľmi vysoký, 
Vodný potenciál: 8 – veľmi vysoký; Pôdny potenciál: 9 – veľmi vysoký; Ostatné 
značky: 10 – vodný tok) 
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A. minimálny pôdny a ekostabilizačný potenciál, veľmi nízky až veľmi 
významný vodný potenciál (najčastejší výskyt v rámci priemyselných 
areálov) – ekostabilizačné prvky sú málo zastúpené, najčastejšie tvoria len 
línie. Zastúpené sú hlavne ako sprievodná izolačná vegetácia okolo 
priemyselných areálov. Táto kategória sa vyskytuje v priemyselných zónach 
na okraji mesta. Možnosti doplnenia prvkov s ekostabilizačnou funkciou sú 
minimálne, vplyvom zhoršenej kvality prostredia môžu zanikať. Prírodný 
potenciál môže byť ohrozený priemyselnou výrobou, k najväčšiemu stretu 
môže dôjsť v juhovýchodnej časti mesta, kde petrochemický priemysel je 
lokalizovaný na kvalitnej pôde v oblasti chránenej vodohospodárskej 
oblasti. 

B. minimálny vodný a pôdny, veľmi nízky až nízky ekostabilizačný 
potenciál (najčastejší výskyt v rámci zástavby historického centra) – 
ekostabilizačné prvky sú málo zastúpené, rozdrobené a izolované. 
Zastúpené sú hlavne ako parky a aleje s rôznou hodnotou a významom. 
Táto kategória sa vyskytuje v silne zastavanom území, najmä v mestskej 
časti Staré Mesto. Možnosti doplnenia ekostabilizačných prvkov sú 
minimálne, naopak i existujúce plochy zanikajú. Zlou starostlivosťou sa 
stráca aj predmet ochrany prírody. Od roku 1994 bolo zrušených 8 
chránených areálov. Rozvoj územia je na úkor kvality života (nová zástavba 
sa realizuje na základe zahusťovania pôvodnej zástavby a zvyšovania 
podlaží). 

C. veľmi nízky vodný a pôdny potenciál, nízky ekostabilizačný potenciál 
(najčastejší výskyt v rámci zástavby panelových domov) – ekostabilizačné 
prvky sú zastúpené len ako trávnaté plochy, menšie parky, záhony kvetín, 
sú reprezentované tzv. sídliskovou vegetáciou. Jej hodnota je rôzna, v 
starších sídliskách môže nadobudnúť i vzácnejšie hodnoty. Nie je tu 
potenciál na vyhlásenie nových chránených území, ale len na dotvorenie 
prvkov územného systému ekologickej stability. Sídlisková vegetácia je v 
súčasnosti veľmi ohrozená novou výstavbou. Táto kategória je prevažne 
zastúpená panelovými sídliskami. Rozvoj územia je na úkor kvality územia 
(nová zástavba sa realizuje na úkor znižovania výmery voľných 
priestranstiev – trávnatých plôch a parkov). 

D. veľmi nízky vodný a pôdny potenciál, nízky až stredne vysoký 
ekostabilizačný potenciál (najčastejší výskyt v rámci zástavby rodinných 
domov) – ekostabilizačné prvky sú zastúpené ako menšie parky, záhony 
kvetín, predzáhradky a väčšie záhrady v okolí rodinných domov. Je tu 
potenciál na dotvorenie prvkov územného systému ekologickej stability. 
Rozvoj územia pôjde pravdepodobne len na úkor záhrad a ďalších voľných 
priestranstiev v obciach. 

E. stredne vysoký ekostabilizačný potenciál, nízky až vysoký vodný 
potenciál, veľmi vysoký pôdny potenciál (najčastejší výskyt v rámci 
poľnohospodársky využívanej pôdy, hlavne ako orná pôda) – 
ekostabilizačné prvky sú zastúpené prevažne len ako biokoridory s 
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narušenou funkciou a prípadne chránené územia sa vyskytujú len ako 
izolované lokality. Táto kategória je zastúpená poľnohospodársky 
využívanou pôdou, ktorá z hľadiska tvorby územného systému ekologickej 
stability má rezervy, ale z hľadiska budúceho využívania dochádza neustále 
k jej úbytku. Dôležité je zabezpečiť aj ochranu pôdnych a vodných zdrojov. 
Rozvoj územia je potrebné regulovať z hľadiska výskytu kvalitných 
pôdnych a vodných zdrojov. 

F. stredne vysoký pôdny a vodný potenciál, vysoký ekostabilizačný 
potenciál (najčastejší výskyt v rámci mozaiky viníc, záhrad a polí) – 
ekostabilizačné prvky sú zastúpené vinicami, pásmi krovín a záhrad, príp. 
menšími poliami. Sú to plochy so značnou „rezervou“ pre tvorbu územného 
systému ekologickej stability, disponujú značným potenciálom aj pre 
niektorú z kategórií chránených území, resp. pre prírodno-kultúrny prvok. 
Sú zastúpené v podhorí Malých Karpát a v lokalitách s výskytom 
záhradkárskych kolónií a viníc. Spravidla nadväzujú na chránené územia, 
preto je ich potrebné zachovať a obmedziť v nich intenzifikáciu. Rozvoj 
územia je potrebné regulovať z hľadiska výskytu vysokého 
ekostabilizačného potenciálu, v poslednom období dochádza k enormnému 
záberu týchto plôch na vilovú zástavbu. 

G. nízky pôdny a vodný potenciál, veľmi vysoký ekostabilizačný potenciál 
(najčastejší výskyt v rámci lesných a lúčnych ekosystémov) – 
ekostabilizačné prvky sú zastúpené prevažne chránenými územiami, ktoré 
spadajú aj do územného systému ekologickej stability. Ide o rozsiahle 
oblasti lesných ekosystémov: Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy a 
Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty (tvoria ju 2 izolované časti, ktoré sú 
na území mesta rozdelené na Pezinské Karpaty a Devínske Karpaty). 
Územie je potrebné zachovať kvôli vysokému ekostabilizačnému potenciálu 
územia. Podstatná časť je chránená v rámci zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny alebo tvorí prvok územného systému ekologickej 
stability. 

 
 
ZÁVER 
 

Za posledné obdobie nastali vo využívaní mesta Bratislava značné zmeny, 
ktoré sa prejavili nielen v zmene využívania krajiny, ale aj v zmene vývoja 
chránených území a uplatnenia územného systému ekologickej stability. 
Najviac atakovaným územím sú v súčasnosti poľnohospodársky využívané 
pozemky (orná pôda, vinice a sady). Pre priaznivý rozvoj mesta Bratislava je 
potrebné znížiť záber ornej pôdy a pôdy pod vinicami na zástavbu; záber lesnej 
pôdy a výrub stromov za účelom vytvorenia „rekreácie v prírode“ a zamedziť 
zahusťovaniu zástavby, čím dochádza k rušeniu trávnatých plôch, ihrísk a k 
výrubu mestskej vegetácie, ale aj historickej siluety mesta. Preto stanovenie 
krajinnoekologických potenciálov sa môže uplatniť aj pri optimálnom rozvoji 
mesta. 
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