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Abstract: Changes in the landscape structure in an agriculturally utilized territory – 
the cadastral unit of Rovinka (in 1955–2005). The contribution is aimed at determining 
the changes in the landscape structure in the cadastral unit of Rovinka, which took 
place during the years of 1955–2005. These changes in the land use of the territory 
were determined on the basis of comparing quantitative indicators such as the number 
and area of landscape elements in the individual observed years (1955, 1989, 2005). 
In particular, the development of agriculture, deforestation (when only fragments have 
remained from original floodplain forests), the growth of the settlement and investment 
activities associated with it contributed to changes in the extent and arrangement of 
landscape elements in the territory. From 1955 to 2005, the changes in the landscape 
structure occurred in over 35 % of the entire cadastral territory; the more intensive 
process was pronounced until 1989. 
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ÚVOD 
 

Sledovanie zmien krajinnej štruktúry v určitých časových horizontoch 
patrí v súčasnosti k štandardným oblastiam výskumu. Časový aspekt pri 
hodnotení vývoja krajinnej štruktúry uplatnili v štúdiách mnohí autori, napr. 
Boltižiar (2003); Boltižiar, Petrovič (2005), Cebecauerová, Cebecauer (2004a, 
2004b); Feranec, Oťaheľ, Cebecauer (2004); Petrovič (2005) a mnohí ďalší. 
Spoločným rysom týchto štúdií je identifikácia rozdielov v krajinnej pokrývke, 
kvantifikácia rozdielov a interpretácia možných príčin týchto zmien. Zistenia 
tohto typu prispievajú k poznaniu dynamiky krajiny a predstavujú okrem iných 
materiálov vhodný podklad pre vypracovávanie manažmentu konkrétnych 
území. 

Obec Rovinka sa rozprestiera juhovýchodne od Bratislavy. Ide o 
katastrálne územie, ktorého pozemky sú v súčasnosti využívané prevažne na 
poľnohospodárske účely, keďže sú tu pre tento typ hospodárenia priaznivé 
pôdne a klimatické podmienky. Historické mapy z II. a III. vojenského 
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mapovania však dokumentujú, že takéto využívanie územia tu v nedávnej 
minulosti nebolo. Krajina sa v priebehu storočí menila relatívne pomaly, zmeny 
funkčného využívania územia boli ovplyvnené predovšetkým 
poľnohospodárskymi aktivitami. Zrýchlený proces krajinných zmien nastal v 
zlomových situáciách, ktorých príčinou boli napr. živelné pohromy (veľké 
povodne v rokoch 1789, 1836, 1881), zmeny vlastníckych vzťahov (najmä po r. 
1948 a 1989), rozvoj hospodárskych odvetví a i. Veľké zmeny v krajinnej 
štruktúre spôsobili tiež regulácie Dunaja v 19. storočí, v dôsledku ktorých začali 
vysychať riečne ramená v západnej časti katastrálneho územia obce Rovinka. 
Možnosť napájania týchto ramien povrchovou vodou pri vyšších prietokoch na 
Dunaji sa stratila vybudovaním ochrannej hrádze Bratislava – Hamuliakovo. 
Veľké úseky ramien, keďže boli suché, sa postupom času zazemňovali a časť z 
nich sa zmenila poľnohospodárskou činnosťou na ornú pôdu. K zmene 
charakteru krajiny prispeli aj zmeny vo vegetačnej pokrývke, najmä rozsiahly 
výrub stromov a kultivácia s následným rozširovaním poľnohospodárskej pôdy. 
 
 
METODIKA 
 

Pri hodnotení zmien krajinnej štruktúry v skúmanom území sme 
vychádzali z porovnávania výskytu krajinných prvkov v troch časových 
obdobiach: r. 1955, 1989 a 2005. Zoznam sledovaných krajinných prvkov (tab. 
1) bol zostavený v podľa prác Ružička (2000), Pauditšová (2004) a Petrovič 
(2005). Pre každé časové obdobie bola s presnosťou mierky 1:10 000 vytvorená 
mapa druhotnej krajinnej štruktúry. Tieto mapy boli spracované digitálne, vo 
vektorovom formáte, čo následne umožnilo dobrú identifikáciu priestorových 
charakteristík jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry. Na základe numerických 
ukazovateľov (počet krajinných prvkov, plošné zastúpenie krajinných prvkov) 
bola vyhodnotená premena krajiny v zmysle funkčného využívania územia za 
50 ročné obdobie. 

Pri identifikácii prvkov krajinnej štruktúry boli použité topografické 
mapy, letecké snímky a stav z roku 2005 bol overený aj terénnym prieskumom. 
 
 
VÝSLEDKY 
 

Zmeny vo využívaní územia, ktoré formuje prvky krajinnej štruktúry, boli 
v záujmovom území stanovené na základe porovnávania kvantitatívnych 
ukazovateľov krajinných prvkov, ktorých zoznam je uvedený v tabuľke 1. Pre 
každé sledované obdobie sú v tabuľke označené prvky, ktoré boli identifikované 
a ktoré sa v danom období v území nenachádzali. 
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Tab. 1: Identifikované prvky druhotnej krajinnej štruktúry v k. ú. Rovinka 
 

Krajinný prvok   Rok   
  1955 1989 2005 

zástavba rodinných domov # # # 
zástavba bytových domov ) # # 
plocha občianskej vybavenosti a služieb # # # 
kostol # # # 
cintorín # # # 
plocha športu a rekreácie # # # 
priemyselný výrobný areál, prevádzka a sklad # # # 
ťažobný areál – hĺbková ťažba ) # # 
piesková jama # ) ) 
poľnohospodársky objekt # # # 
orná pôda # # # 
ovocný sad a vinice ) # # 
trvalý trávny porast # # # 
les # # # 
líniová nelesná drevinová vegetácia # # # 
plošná nelesná drevinová vegetácia # # # 
sadovnícky upravená plocha # # # 
vodná plocha umelého pôvodu ) # # 
hrádza # # # 
hlavná cesta # # # 
vedľajšia cesta spevnená a nespevnená # # # 
železničná trať # # # 
nevyužitá plocha # # # 

# – výskyt prvku krajinnej štruktúry; ) – bez výskytu prvku krajinnej štruktúry 
 
 

V r. 1955 zaberal les veľmi malé územie. Súvislá plocha lužného lesa 
pokrývala 1,81 % z celkovej rozlohy k. ú. (juhozápadná časť k. ú. na hranici s 
obcou Dunajská Lužná). Nelesnú drevinovú vegetáciu tvorili najmä líniové 
porasty (3,68 %). Napriek nízkym hodnotám týchto dvoch krajinných prvkov už 
v r. 1955 sa ich zastúpenie do r. 2005 ešte znížilo (viď. tab. 2). 
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Plošne najrozsiahlejší prvok krajinnej štruktúry predstavuje 
poľnohospodárska pôda. V roku 1955 zaberala orná pôda v obci Rovinka 
85,03 % územia, neskôr začala jej výmera klesať a naopak, narastal počet 
obyvateľov. Príčinou zníženia plošného záberu ornej pôdy bol rozvoj iných 
hospodárskych aktivít, ako napr.: výstavba priemyselných areálov, obytných 
zón, komunikačných plôch, ale aj rozvoj povrchovej a podzemnej ťažby. K 
plošnému záberu kvalitnej pôdy dochádzalo v záujmovom území aj z toho 
dôvodu, že má jedinečný polohový a rozvojový potenciál. Vďaka blízkosti 
hlavného mesta SR – Bratislavy predstavuje toto územie atraktívny priestor, 
najmä pre rozvoj bývania a krátkodobú prímestskú rekreáciu. Počas 
hodnoteného obdobia klesla výmera poľnohospodárskej pôdy o 12,31 %. Keďže 
trh s pôdou v tomto území naďalej dobre funguje, je predpoklad, že jej rozloha 
sa bude znižovať.  

Štruktúra ornej pôdy bola v obci Rovinka v jednotlivých historických 
etapách vývoja rôzna. Dnešnú podobu získala sceľovaním parciel počas 
kolektivizácie (v 60. – 70. rokoch 20. storočia) v poľnohospodárstve a 
vytváraním veľkoblokovej oráčiny. Tým sa minimalizovali náklady na vstupy, 
mechanizáciu a pod. a maximalizovali sa zisky. Takto rozsiahle parcely sú z 
ekologického hľadiska nestabilné, náchylné na mnohé negatívne javy, napr. 
vodnú a veternú eróziu. Naopak, v súčasnosti v súvislosti s reštitúciami (a v 
budúcnosti aj s procesom pozemkových úprav) prebieha opačný proces – 
delenie veľkých parciel ornej pôdy na menšie. Cieľom je, okrem majetkovo-
právneho vysporiadania pozemkov, zmeniť usporiadanie ornej pôdy a vrátiť 
krajine aspoň čiastočne jej bývalý (nie pôvodný) charakter. Malé parcely s 
ornou pôdou sú najviac koncentrované v blízkosti zastavaného územia obce. 

Sídelné prvky sa rozprestierali v roku 1955 na ploche 26,66 ha. Išlo 
predovšetkým o sústredenú zástavbu rodinných domov spolu s prídomovými 
záhradami po oboch stranách hlavnej dopravnej komunikačnej osi, ktorá spája 
obec s Bratislavou a susediacou obcou Dunajská Lužná. Postupne sa rozloha 
sídelných prvkov zväčšovala, rodinné domy boli doplnené bytovými domami a 
budovami služieb. V roku 1989 zaberala zástavba rodinných domov 46,64 ha a 
bytové domy len 1,93 ha. Rozvoj obce v nasledujúcich rokoch vytvoril 
predpoklady pre budovanie bytových priestorov, a tak sa v roku 2005 podiel 
zástavby rodinných domov zvýšil na 66,49 ha a zástavby bytových domov na 
2,52 ha rozlohy územia. Takýto rastúci trend pokračuje aj v súčasnosti. 

Priemyselné výrobné areály, prevádzky a sklady zaznamenali výraznú 
zmenu rozlohy medzi rokmi 1955 a 1989, kedy bol v severovýchodnej časti 
obce Rovinka situovaný závod inžinierskej priemyselnej prefabrikácie (ZIPP) a 
v južnej časti pri ceste smerom do Dunajskej Lužnej bola situovaná Strojno-
traktorová stanica (STS). 
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Tab. 2: Prvky druhotnej krajinnej štruktúry v k. ú. Rovinka v rokoch 1955, 
1989, 2005 a ich plošné zastúpenie 

 x – prvok sa nevyskytuje 

 1955 1989 2005 
plocha plocha plocha Krajinný prvok ha % ha % ha % 

zástavba rodinných domov 26,66 3,03 46,64 5,28 66,49 7,51 
zástavba bytových domov x x 1,93 0,22 2,52 0,28 
plocha občianskej vybavenosti a 
služieb x x 6,70 0,76 8,47 0,96 

kostol 0,19 0,02 0,10 0,01 0,09 0,01 
cintorín 0,77 0,09 0,82 0,09 0,89 0 ,10 
plocha športu a rekreácie 2,11 0,24 7,40 0,84 16,18 1,83 
priemyselný výrobný areál, 
prevádzka a sklad 0,54 0,06 16,60 1,88 16,97 1,92 

ťažobný areál – hĺbková ťažba x x 2,02 0,23 3,42 0,39 
piesková jama 5,41 0,62 x x x x 
poľnohospodársky objekt 12,41 1,41 21,21 2,40 23,97 2,71 
orná pôda 756,36 85,03 653,39 73,96 643,87 72,72 
ovocný sad a vinice x x 11,87 1,34 10,63 1,20 
trvalý trávny porast 7,99 0,91 5,40 0,61 1,06 0,12 
les 15,87 1,81 15,21 1,72 14,97 1,69 
líniová nelesná drevinová 
vegetácia 32,37 3,68 26,33 2,98 16,09 1,82 

plošná nelesná drevinová 
vegetácia 1,47 0,17 0,94 0,11 0,71 0,08 

sadovnícky upravená plocha x x 0,62 0,07 1,41 0,16 
vodná plocha umelého pôvodu x x 36,55 4,14 38,63 4,36 
hrádza 3,75 0,43 3,62 0,41 3,46 0,39 
hlavná cesta 3,83 0,44 3,64 0,41 3,46 0,39 
vedľajšia cesta spevnená a 
nespevnená 6,72 0,76 18,67 2,11 8,94 1,01 

železničná trať 2,48 0,28 2,45 0,28 2,50 0,28 
nevyužitá plocha 0,23 0,03 1,29 0,15 0,73 0,08 

SPOLU 879,16 100,0 883,4 100,0 885,46 100,0 
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Veľká zmena týkajúca sa krajinnej štruktúry obce Rovinka sa týkala 
pieskových jám, ktoré v roku 1955 zaberali 5,41 ha z celkovej rozlohy k. ú. 
Najskôr vznikli povrchovou a neskôr aj hĺbkovou ťažbou štrkopieskov dve 
vodné plochy, ktoré v roku 1989 zaberali už 36,55 ha a v roku 2005 sa ich 
rozloha ešte zväčšila na 38,63 ha.  

Plochy športu a rekreácie predstavovali v roku 1955 len 2,11 ha, čo je 
oproti súčasnému stavu (16,18 ha) veľmi malé číslo. Nárast tohto prvku 
krajinnej štruktúry bol podmienený vznikom vyššie spomínaných vodných 
plôch. V oblasti tzv. „Veľkého jazera“ vznikla záhradkárska a chatová osada. 

Porovnaním plošného zastúpenia jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry 
v r. 1955, 1989 a 2005 sme vyhodnotili, na akej ploche nastali zmeny vo 
využívaní územia (tab. 3). Celkovo v obci Rovinka od roku 1955 do roku 1989 
došlo k zmene využitia územia na 238,14 ha a od roku 1989 do roku 2005 na 
74,12 ha rozlohy územia. Z uvedeného vyplýva, že zmeny v krajine mali po 
roku 1989 menej intenzívny charakter, v porovnaní s obdobím 1955-1989. 
Tento jav súvisí s celkovými zmenami, ktoré nastali po roku 1989 a prejavili sa 
v hospodárskej aj v sociálnej oblasti. 

 
Tab. 3: Plošné vyjadrenie zmien využitia územia v k. ú. Rovinka za obdobie 

rokov 1955-1989 a 1989-2005 

Zmenené územie Nezmenené územie 
Rovinka [ha] [%] [ha] [%] 

1955-1989 238,14 27,02 643,14 72,97 

1989-2005 74,12 8,38 810,31 91,62 

 
 
ZÁVER 
 

Zo získaných údajov vidieť, že aj napriek dominantnému spôsobu 
využívania územia (poľnohospodárstvo), ktoré je v sledovanom území 
takpovediac stabilizované, nastali v rozsahu 50-tich rokov zmeny v krajinnej 
štruktúre. Zmenených bolo viac ako 35 % celého katastrálneho územia. 
Premeny krajiny a usporiadania jej prvkov bezprostredne súviseli so sociálnym 
a hospodárskym rozvojom sídla. Niektoré hospodárske aktivity v obci v 
priebehu polstoročia zanikli a naopak, mnohé nové výrobné prevádzky, či 
služby vznikli. Zároveň sa zvýšili požiadavky na budovanie infraštruktúry 
(napr. výstavba cestných komunikácií). 

Poznaním zmien v krajinnej štruktúre za určité časové obdobie získavame 
obraz o dynamike rozvoja územia, a teda je možné predpokladať, ako sa bude 
krajina meniť, ak bude mať rozvoj v území podobný trend, ako v uplynulých 
rokoch. 
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