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Abstract: Landscape ecological plan – the basic tool for optimal spatial planning. 
The main goal of the paper is to present a new methodical procedure for creation of the 
landscape-ecological plan in the Slovak Republic. The paper is concentrated at the 
evaluation of the individual steps of the method and application of the model territory – 
settlement Križovany nad Dudváhom. It is a small typical rural and agriculture village 
in the district Trnava. The paper presents the evaluation of the problems of the 
application of the landscape-ecological regulative resulting from landscape plan to the 
urban planning documentation too.  
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ÚVOD 

 
Podľa novely zákona NR SR č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, sa za integrálnu súčasť prieskumov a 
rozborov považuje návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia s prihliadnutím na krajinnoekologické, kultúrno-historické a 
socioekonomické podmienky (krajinnoekologický plán). Ekologicky optimálne 
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia uvedená novela definuje 
ako komplexný proces vzájomného zosúlaďovania priestorových požiadaviek 
hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami 
územia, ktoré vyplývajú zo štruktúry krajiny. Takéto usporiadanie súčasne 
zabezpečuje: 
• vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny a tvorbu ÚSES, 
• ochranu a racionálne využívanie prírody a biodiverzity, 
• ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov, 
• tvorbu a ochranu životného prostredia. 
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APLIKÁCIA KRAJINNOEKOLOGICKÉHO PLÁNU V ÚZEMNO-
PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCII 

 
Krajinnoekologický plán tvorí súčasť prieskumov a rozborov. 

Krajinnoekologický plán – na základe rozboru podmienok územia navrhuje na 
vymedzené krajinnoekologické komplexy najvhodnejšie spôsoby využívania 
územia zabezpečujúce šetrné využívanie prírody, prírodných zdrojov, 
zachovanie biodiverzity a podporu ekologickej stability. 

Základným výstupom prieskumov a rozborov je výkres hlavných stretov 
záujmov v území (problémový výkres) vyjadrujúci najmä limity využívania 
územia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, správnych 
rozhodnutí, rozvojových zámerov a z najdôležitejších problémov, ktoré treba v 
území riešiť. Práve krajinnoekologický plán môže zohrať významnú úlohu pri 
spracovaní uvedeného výkresu hlavných stretov záujmov, nakoľko výstupmi 
krajinnoekologického plánu sú: 
• mapa krajinnoekologických komplexov – homogénne krajinnoekologické 

jednotky pre návrh priestorového a funkčného využitia územia, 
• mapa environmentálnych problémov – špecifikácia a identifikácia 

environmentálnych problémov vyplývajúcich z pôsobenia stresových faktorov 
na prírodu, prírodne zdroje a životné prostredie,  

• mapa alternatívneho ekologického výberu – pre každú plochu sa definuje 
súbor aktivít, ktoré je možné na danej ploche realizovať, t. j. stanovenie 
aktivít, ktoré nie sú limitované ani jednou vlastnosťou krajinnotvorných 
zložiek, mapa ekologicky optimálneho využívania územia – predstavuje 
výber najoptimálnejšej aktivity na danej ploche, vrátane ekostabilizačných 
opatrení. 

Mapy alternatívneho a optimálneho ekologického výberu možno 
považovať za základné krajinnoekologické regulatívy rozvoja územia. 
 
 
KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN – TEORETICKO-METODICKÉ 
VÝCHODISKÁ 

 
Metodický postup pozostáva zo 4 základných krokov (tab. 1). 
 

Tab. 1: Kroky metodického postupu 
 

Krajinnoekologické 
analýzy 

charakteristika vlastností krajinnotvorných zložiek 
územia 

Krajinnoekologické 
syntézy  

vyhraničenie a charakteristika homogénnych 
priestorových areálov 

Krajinnoekologické 
hodnotenie 

určenie krajinnoekologických problémov vyplývajúcich 
zo stretov záujmov v krajine 

Krajinnoekologické 
návrhy 

návrh na elimináciu uvedených problémov a návrh na 
optimálne priestorové a funkčné využitie územia 
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Základom tvorby krajinnoekologického plánu je rozhodovací proces, 
ktorý pozostáva z dvoch základných krokov: 
A/ Krajinnoekologická evalvácia – proces stanovenia vhodnosti vlastností 
krajiny pre lokalizáciu vybraných spoločenských činností (Ružička, Miklós 
1982). Evalvácia je jadrom celého rozhodovacieho procesu, v ktorom sa 
konfrontujú požiadavky jednotlivých činností na krajinnoekologické podmienky 
so skutočne existujúcimi hodnotami krajiny pomocou limitov. Do evalvačného 
procesu vstupujú (Hrnčiarová a kol. 2000): 
• krajinnoekologické podklady – súbor jednoznačne definovaných 

krajinnoekologických podkladov, ktoré sú reprezentované syntetickými 
jednotkami – typmi KEK (zložené z typov abiokomplexov – ABK, súčasnej 
krajinnej štruktúry – SKŠ, komplexov socioekonomických javov pozitívnych 
– KSJP, komplexov socioekonomických javov negatívnych – KSJN a 
komplexov prirodzených stresových faktorov KPSF). Typy majú svoje reálne 
priestorové vyjadrenie na mapách s rôznou kombináciou prírodných a 
socioekonomických ukazovateľov krajiny, 

• navrhované činnosti a využívanie krajiny – odrážajú požiadavky sídelného 
spoločenstva na jeho rozvoj a využitie krajiny daného sídla.  

Proces stanovenia vhodnosti vlastností krajiny pre lokalizáciu vybraných 
spoločenských činností sa realizuje formou určenia limitujúcich a 
obmedzujúcich faktorov pre realizáciu jednotlivých socioekonomických aktivít. 
Základné princípy limitácie sú nasledovné: 
• abiotické podmienky predstavujú determinujúce faktory podmieňujúce 

rôznorodosť podmienok daného územia. Táto diferenciácia určuje aj rôzne 
formy využitia územia. Vzhľadom na trvalý, nezmeniteľný charakter týchto 
prvkov, vlastnosti abiotických prvkov krajiny je nevyhnutné považovať za 
determinujúce faktory socioekonomického rozvoja, 

• v lokalitách citlivých a náchylných na prejavy degradačných procesov 
(lokality náchylne na erózno-akumulačné procesy, zosuvy, zemetrasenia a 
pod.) v dôsledku realizácie socio-ekonomických aktivít je potrebné realizovať 
také využitie zeme, ktoré zmierňuje negatívne prejavy uvedených rizikových 
faktorov, 

• v chránených územiach, ekologicky hodnotných a stabilných územiach 
(lokality územného systému ekologickej stability) je potrebné prioritne 
podporovať rozvoj, ktorý neohrozuje prírodné hodnoty krajinných celkov, ide 
predovšetkým o rozvoj vedecko-výskumných, prírodoochranných, prípadne 
liečebno-rekreačných aktivít a pod.,  

• podobne v územiach s legislatívne vymedzenou ochranou prírodných zdrojov 
je potrebné vylúčiť rozvoj tých socioekonomických aktivít, ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť jednotlivé prírodné zdroje a prioritne rozvíjať aktivity 
zamerané na podporu ochranných funkcií jednotlivých prírodných zdrojov, 
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• v územiach vyznačujúcich sa silným zaťažením stresovými faktormi, ako je 
znečistené ovzdušie, kontaminácia pôdy a vody, nadmerné zaťaženie hlukom, 
sa vylučujú aktivity citlivé na hygienické parametre prostredia, 

• územia bez záťaže stresovými faktormi nie sú vhodné na lokalizáciu 
prevádzok, ktoré by mohli ohroziť súčasnú vyhovujúcu hygienickú kvalitu. 
Sú vhodné predovšetkým na rozvoj aktivít s vysokými nárokmi na hygienické 
parametre. Je tu vhodný rozvoj bývania, rekreácie, areálov občianskej 
vybavenosti, pestovanie poľnohospodárskych plodín na priamy konzum, 
vinohradníctva a pod. 

 
B/ Krajinnoekologická propozícia – návrh krajinnoekologicky optimálneho 
využívania územia pozostávajúceho zo: 
• stanovenia alternatívneho ekologického výberu – pre každú plochu sa 

definuje súbor aktivít, ktoré je možné na danej ploche realizovať, t. j. nie sú 
limitované ani jednou vlastnosťou krajinnotvorných zložiek, 

• stanovenia ekologicky optimálneho využívania územia – výber najoptimálnej-
šej socioekonomickej aktivity na danej ploche, 

• definovania krajinnoekologických opatrení podľa typológie špecifikovaných 
krajinnoekologických problémov: 
- opatrenia na zlepšenie ekologickej stability a biodiverzity územia  
- opatrenia na ochranu prírodných a kultúrno-historických zdrojov 
- opatrenia na zlepšenie kvality a estetiky životného prostredia. 

 
 
APLIKÁCIA NA LOKÁLNEJ ÚROVNI 

 
Modelový krajinnoekologický plán na lokálnej úrovni bol spracovaný na 

príklade katastrálneho územia Križovany nad Dudváhom. Katastrálne územie 
leží v okrese Trnava (kraj Trnavský). Obec je typické vidiecke sídlo ležiace v 
blízkosti krajského mesta Trnava s prevažujúcou poľnohospodárskou funkciou. 
V obci podľa posledného sčítania obyvateľstva žije 1747 obyvateľov. Celková 
rozloha katastra predstavuje plochu 1026,15 ha. Charakter krajinnej štruktúry 
sídla je daný jeho polohou na Trnavskej sprašovej tabuli. Reliéf je typický 
rovinný. Poloha obce na najúrodnejších pôdach SR a v priaznivých 
klimatických podmienkach determinuje vysoký poľnohospodársky potenciál 
obce. Treba tiež spomenúť priaznivú dopravnú polohu a priaznivú polohu k 
energetickému zdroju – atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice. Hospodárska 
základňa je slabá, reprezentovaná okrem poľnohospodárskeho podniku iba 
drobnými priemyselnými prevádzkami a prevádzkami služieb. 

V krajinnej štruktúre má dominantné postavenie poľnohospodárska pôda, 
ktorá zaberá až 83,50 % z rozlohy katastra (856,49 ha). V rámci 
poľnohospodárskej pôdy, najväčšie zastúpenie pripadá na ornú pôdu, ktorá 
zaberá až 96,36 % z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF). Z ostatných 
poľnohospodárskych kultúr majú zastúpenie záhrady (3,2 %), trvalý trávny 
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porast (TTP) (0,40 %). Nepatrné je zastúpenie vinohradov (0,05 %). 
Ekostabilizačné prvky krajinnej štruktúry sú zastúpené lesnými a vodnými 
plochami. Lesnú pôdu reprezentuje kompaktný les Križovianský háj a lesík pod 
obcou. Rozloha lesného fondu predstavuje 3,76 ha, čo v prepočte tvorí 0,34 % z 
rozlohy katastra. 

Základom tvorby krajinnoekologického plánu bolo spracovanie mapy 
krajinnoekologických problémov a návrh krajinnoekologicky optimálneho 
využitia územia. V záujmovom území sme vyčlenili nasledovné typy 
krajinnoekologických problémov: 
• problémy ohrozenia priestorovej stability – vznikajú priestorovým stretom 

stresových faktorov s prvkami územného systému ekologickej stability 
(ÚSES) a ostatnými ekostabilizačnými prvkami krajiny. V rámci tejto skupiny 
k najvýznamnejším patria: ohrozenie prvkov ÚSES v dôsledku ťažby dreva – 
Križoviansky háj, kolízia hospodárskych funkcií lesov s ich genofondovou a 
ekostabilizačnou funkciou – Križoviansky háj, ohrozenie prvkov ÚSES v 
dôsledku skládkovania odpadu – Lesík pri obci, narušenie významných 
biotopov v dôsledku výrubov a zmeny štruktúry prirodzených drevín – 
Jančová dolina (Čepeň), úseky toku Derňa, ohrozenie prvkov ÚSES v 
dôsledku zvýšenej koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä z 
blízkeho priemyselného centra Trnava, ohrozenie hydrických biokoridorov v 
dôsledku zníženej kvality vody vo vodných tokoch, ktoré predstavujú 
biokoridory rôznych stupňov – regionálne biokoridory, miestne biokoridory a 
pod., ohrozenie hydrických biokoridorov v dôsledku narušenia 
hydrologického režimu územia – Križoviansky kanál (Suchý mlynský náhon), 
Derňa, narušenie priestorovej stability územia v dôsledku silnej antropizácie 
územia a vytvorenia monofunkčnej poľnohospodárskej krajiny s prevahou 
veľkoblokovej ornej pôdy v centrálnej a severnej časti záujmového územia s 
minimálnym podielom ekologicky stabilných prvkov. 

• problémy ohrozenia prírodných zdrojov – vznikajú priestorovým stretom 
stresových faktorov s jednotlivými prírodnými zdrojmi. V rámci tejto skupiny 
k najvýznamnejším patria: ohrozenie vodných zdrojov v dôsledku 
kontaminovanej pôdy (kolízia PHO VZ s kontaminovanými pôdami, čím 
vzniká riziko priesaku do vodných zdrojov) – VZ: Majcichov – Križovany 
nad Dudváhom – Opoj – Vlčkovce, ohrozenie vodných zdrojov v dôsledku 
kontaminácie riečnych sedimentov, v dôsledku rizika priesaku znečisťujúcich 
látok z ovzdušia, najmä v nivnej časti územia, v dôsledku neočakávaného 
priesaku exkrementov z poľného hnojiska, kolízia znečistených vodných 
tokov s ich funkciou vodohospodársky významnými tokmi – Blava, Derňa, 
kolízia PHO vodných zdrojov s okolitou poľnohospodárskou výrobou, 
ohrozenie pôdnych zdrojov v dôsledku zvýšenej koncentrácie cudzorodých 
látok v pôde, v dôsledku intenzívnej dopravy a posypového materiálu 
používaného pri zimnej údržbe ciest – pôdy ležiace v tesnej blízkosti 
intenzívne zaťažených dopravných koridorov – diaľnica D61 Bratislava –
Trnava – Piešťany, I/51. Uvedené pôdy ležia v tesnej blízkosti uvedených 
koridorov a sú bez akejkoľvek izolácie, ohrozenie pôdnych zdrojov v 
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dôsledku zvýšenej koncentrácie cudzorodých látok v ovzduší, ohrozenie 
pôdnych zdrojov v dôsledku vodnej ako aj veternej erózie, v dôsledku 
nesprávneho obhospodarovania pôdneho fondu s preferenciou veľkoblokovej 
štruktúry ornej pôdy, narušenie poľnohospodárskej krajiny v dôsledku hustej 
siete elektrických vedení. 

• problémy ohrozenia životného prostredia – vznikajú priestorovým stretom 
stresových faktorov s človekom a jeho životným prostredím. V rámci tejto 
skupiny k najvýznamnejším patria nasledovné problémy: ohrozenie obytného 
prostredia v dôsledku negatívnych vplyvov dopravy (imisie, hluk, svetelné 
efekty a pod.), v dôsledku znečisteného ovzdušia, kolízia priemyselných 
prevádzok (Kovovýrobňa) s obytnými areálmi – zvýšená hladina hluku, 
narušenie estetickej kvality životného prostredia v dôsledku vytvorenia 
monofunkčnej poľnohospodársky intenzívne využívanej krajiny (centrálna a 
severná časť územia) a v dôsledku lokalizácie esteticky rušivých technických 
prvkov a koridorov v krajine, riziko konzumácie vody nevyhovujúcej 
požiadavkám na pitné účely v dôsledku zvýšenej koncentrácie cudzorodých 
látok v podzemných vodách a pôdach, riziko ohrozenia sídelného prostredia v 
dôsledku narušenia hydrologického režimu územia – nevhodné zazemňovanie 
suchých kanálov, vyrovnávanie meandrov a pod. 

Výsledkom krajinnoekologického plánu bol návrh na elimináciu 
uvedených krajinnoekologických problémov. Návrhy na riešenie uvedených 
problémov boli rozčlenené do nasledovných základných skupín: 
• priestorovo-organizačné – zamerané na zmenu prvkov využitia zeme, na 

lokalitách, kde využitie zeme nezodpovedá krajinnoekologickým 
požiadavkám, najmä doplnenie ekostabilizačných plôch – dotvorenie funkčnej 
kostry ÚSES, zvýšenie podielu ekostabilizačnej (parkovej, líniovej a pod.) 
vegetácie, zabezpečenie pufrovacej zóny v okolí vodných tokov v šírke cca 20 
m s cieľom ich ochrany pred splachom znečisťujúcich látok, zatrávnenie pôd 
ohrozených eróziou, prípadne zavedenie protierózneho spôsobu 
obhospodarovania uvedených pôd, zabezpečenie výsadby izolačnej vegetácie 
v okolí stacionárnych a mobilných zdrojov imisií s dosahom na 
poľnohospodársky pôdny fond, zabezpečenie výsadby izolačnej hygienickej 
vegetácie v okolí technických objektov s cieľom eliminácie nepriaznivých 
hygienických vplyvov na životné prostredie, likvidácia skládok odpadov a 
pod., 

• technologicko-funkčné – zamerané na návrh technologických opatrení 
sústredených na zníženie pôsobenia sekundárnych stresových faktorov 
(eliminácia zdrojov) – montáž nových filtračných zariadení, prípadne 
zvýšenie účinnosti už existujúcich filtračných zariadení, vybudovanie 
účinných technológií na ochranu vodných zdrojov, dobudovanie kanalizácie v 
sídle, zabezpečenie špeciálneho režimu obhospodarovania kontaminovaných 
pôd, uplatnenie integrovanej ochrany lesov, založenej na uplatňovaní 
efektívnej technológie v rámci ekologického obhospodarovania a využívania 
lesov, zosúladenie ťažby dreva v lokalitách prvkov ÚSES s ich 
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ekostabilizačnou funkciou, zavedenie účinných technológií z hľadiska 
recyklácie a zneškodňovania odpadov, vybudovanie vodovodu a zabezpečenia 
čo najväčšieho percenta napojennosti obyvateľstva, 

• revitalizačné – prioritné zabezpečenie revitalizácie lokalít predstavujúcich 
prvky ÚSES, zabezpečenie postupnej zmeny druhového zloženia 
antropogénne ovplyvnených lokalít smerom k dominancii prirodzených 
druhov, zabezpečenie úpravy vodného režimu v lokalitách predstavujúcich 
hydrické biokoridory,  

• priestorovo-ochranné – zamerané na návrh legislatívnej ochrany ekologicky 
hodnotných krajinných štruktúr a ich zložiek – zabezpečenie ochrany 
biocentier všetkých stupňov, biokoridorov a ostatných ekologicky 
významných prvkov na základe ich skutočnej významnosti (vyhlásiť lokalitu 
Križoviansky háj za chránený areál), zachovanie polointenzívneho charakteru 
záhrad s vysokokmennými ovocnými drevinami, zosúladenie využitia PPF v 
PHO s ochranou vodných zdrojov, aplikovanie biologických foriem 
hospodárenia v nivnej oblasti, 

• diagnosticko-prevenčné – vybudovanie komplexného monitorovacieho 
systému zameraného na získanie informácií o stave zložiek životného 
prostredia, realizácia komplexného poľnohospodárskeho prieskumu s cieľom 
stanovenia obsahu cudzorodých látok v pôdach a stanovenia stupňa ich 
zaťaženia cudzorodými látkami, zabezpečenie pravidelného zberu a separácie 
domového odpadu, zabezpečenie pravidelnej starostlivosti o verejné 
priestranstvá obce a zabezpečovanie ich pravidelnej údržby.  

 
 

HODNOTENIE APLIKÁCIE KRAJINNOEKOLOGICKÝCH 
REGULATÍV DO ÚZEMNO-PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE  
NA MODELOVOM ÚZEMÍ 
 

Obec ako jedna z mála má príkladne spracovaný krajinnoekologický plán, 
podľa odporučeného metodického pokynu MŽP SR a územno-plánovacej 
dokumentácie (ÚPD). Hoci obec má vypracovaný krajinnoekologický plán 
(KEP), regulatívy vyplývajúce z krajinnoekologického plánu neboli vhodne 
premietnuté do ÚPD. Cieľom tejto časti príspevku je zhodnotenie akceptácie 
krajinnoekologických regulatívov v ÚPD, vyhraničenie konfliktných bodov – 
plôch, kde navrhované funkčné a priestorové využitie územia nie je v súlade s 
krajinnoekologickými princípmi.  

Hodnotenie bolo urobené formou superpozície dvoch základných 
kartografických podkladov: návrhu ÚPD a krajinnoekologicky optimálneho 
návrhu. Súčasný návrh ÚPD bol konfrontovaný s regulatívni vyplývajúcimi z 
krajinnoekologického návrhu. Lokality, kde neboli rešpektované 
krajinnoekologické limity boli vyznačené ako konfliktné zóny, t. j. ako lokality 
nesúladu návrhu ÚPD s krajinnoekologickým plánom.  
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Na základe konfrontácie urbanistického a krajinnoekologického návrhu 
možno konštatovať: 
• Návrh ÚPD venoval ochrane a tvorbe životného prostredia minimálnu 

pozornosť, sústredil sa len na technické aspekty ochrany a tvorby životného 
prostredia. Zásady a regulatívy pre životné prostredie sú vyjadrené jednou 
vetou „zamedziť v obci vzniku nového zdroja znečistenia ovzdušia, vzniku 
nekontrolovanej skládky odpadu, legislatívou a kontrolou brániť znečisteniu 
ovzdušia, vody a pôdy“. Návrh je sústredený skôr na prevenciu vzniku 
nových zdrojov znečisťovania životného prostredia obce. Minimálna 
pozornosť je venovaná eliminácii súčasných zdrojov znečisťovania prostredia 
a revitalizácii poškodených zložiek životného prostredia. 

• Návrh ÚPD vôbec nezohľadňuje krajinnoekologické princípy trvalo 
udržateľného využitia zeme. Návrh priestorového a funkčného využitia 
územia je bez rešpektovania krajinnoekologických podmienok. Najväčší 
nesúlad medzi navrhovaným priestorovým a funkčným využitím územia v 
rámci ÚPD a KEP je v nasledovnom: 
- V rámci návrhu ÚPD absentuje návrh ekostabilizačných prvkov – prvkov 

ÚSES ako i opatrení na vytvorenie funkčnej kostry ÚSES – ochrana prvkov 
ÚSES, hospodárenie v lesných ekosystémoch, tvorba a manažment TTP. 
Podobne tu nie je ani návrh lokalizácie ostatnej vegetácie podľa 
požadovaných funkcií: hygienicko-ochranná vegetácia, okrasná vegetácia, 
protierózna vegetácia, ekostabilizačná vegetácia, architektonicky izolačná 
vegetácia a pod. 

- Návrh v rámci ÚPD nezohľadňuje súčasný stav ohrozenia a narušenia 
jednotlivých zložiek životného prostredia, najmä pôdy a vody – nie sú tu 
stanovené hygienické regulatívy pre využitie znečistených pôd a vôd. 

- Taktiež v návrhu nie sú rešpektované limity využitia zeme, najmä ornej 
pôdy vyplývajúce z ochrany ostatných prírodných zdrojov, najmä vodných 
zdrojov. PHO vodného zdroja potrebuje špeciálny režim obhospodarovania 
PPF, čo nie je uvedené v návrhu, podobne je to aj s chráneným ložiskovým 
územím. 

- Nie sú rešpektované limity vyplývajúce z abiotických podmienok, ktoré sú 
determinantami vzniku prirodzených rizík a hazardov, v území sú to 
predovšetkým erózno-akumulačné procesy. Pôdy v oblastiach citlivých na 
prejav geodynamických procesov si vyžadujú špeciálny režim 
obhospodarovania, čo nie je v návrhu ÚPD zohľadnené. Nevhodné využitie 
citlivých území z hľadiska prejavu prirodzených rizík a hazardov môže 
vyvolať urýchlenie prejavu a intenzity týchto procesov. 
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PROBLÉMY IMPLEMENTÁCIE KRAJINNOEKOLOGICKÝCH 
PLÁNOV V ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ 

 
I napriek nesporne významnej úlohe, ktorú zohrávajú krajinnoekologické 

plány v rámci územno-plánovacej dokumentácie ich realizácia v konkrétnej 
praxi sa stretla s veľkou nevôľou. Za hlavné príčiny neúspešného procesu 
aplikácie krajinnoekologických plánov v rámci územno-plánovacej 
dokumentácie možno považovať:  
• Nepochopenie významnosti krajinnoekologického plánu v rámci ÚPD 

obstarávateľom (predovšetkým samosprávou) – obstarávatelia dostatočne 
nepochopili význam KEP, ako nástroja optimálneho využívania potenciálu 
územia, ktorý okrem eliminácie špecifikovaných environmentálnych 
problémov zabezpečí aj prevenciu vzniku nových environmentálnych 
problémov. Zároveň KEP môže byť vhodným nástrojom pre prevenciu a 
zmiernenie prejavu prirodzených rizík a hazardov – záplavy, erózno-
akumulačné procesy, zosuvy a pod. Tiež dobre spracovaný KEP poslúži ako 
dokument pre hodnotenie ekologickej stability a návrh územného systému 
ekologickej stability. 

• Zložitosť metodického postupu pre spracovanie KEP – odporúčaná metodika 
krajinnoekologického plánu ministerstvom životného prostredia SR 
(Hrnčiarová a kol. 2000) vychádza z metodiky krajinnoekologického 
plánovania LANDEP (Ružička, Miklós 1982). Ide o otvorený systém súboru 
následných krokov, modifikovateľných na základe špecifík územia, mierky 
spracovania, časového horizontu spracovania úlohy a pod. Treba pripomenúť, 
že modifikácia jednotlivých krokov si vyžaduje určité odborné skúsenosti a 
nemôže byť prevedená pracovníkom, ktorý nepozná základné princípy 
metodiky LANDEP, prípadne nemá skúsenosti s obdobnými metodikami 
krajinnoekologického plánovania. 

• Nedostatok odborníkov pre spracovanie KEP – spracovanie 
krajinnoekologického plánu si teda vyžaduje určité skúsenosti s metódami 
krajinnoekologického plánovania a je samozrejmé, že krajinnoekologický 
plán nemôže byť spracovaný urbanistami, architektmi, prípadne inými 
profesiami. Treba tu mať určité znalosti o vzťahoch a procesoch 
prebiehajúcich v krajine. V opačnom prípade sa spracovanie 
krajinnoekologického plánu obmedzuje len na zmapovanie súčasnej krajinnej 
štruktúry (SKŠ) a vyznačenia “zelených plôch” ako prvkov ÚSES. 
Spracovanie kvalitného krajinnoekologického plánu si vyžaduje 
interdiscipinárny kolektív, ktorých v súčasnosti na území SR existuje 
obmedzené množstvo. 

• Nedostatok skúseností so spracovávaním KEP – i napriek legislatívnemu 
zakotveniu potreby spracovania krajinnoekologických plánov v rámci 
prieskumov a rozborov s kvalitnými krajinnoekologickými plánmi sa v 
reálnej praxi možno stretnúť ojedinele. Dôvodom je aj postavenie 
metodického postupu pre spracovanie krajinnoekologických plánov ako 
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odporučenej a nie záväznej metodiky. V reálnej praxi sa spracovanie 
krajinnoekologických plánov obmedzuje len na spracovanie analytických 
častí: SKŠ, pozitívnych a stresových faktorov, prípadne na vyhraničovanie 
prvkov ÚSES. Za pozitívne príklady spracovania krajinnoekologických 
plánov možno považovať KEP mesta Považská Bystrica (Mederly a kol. 
2003), vidieckeho sídla Križovany nad Dudváhom (Grotkovská a kol. 2002). 

• Nízka propagácia a osveta v uvedenej problematike – problémom je aj 
nedostatočná informovanosť, najmä obstarávatľov o požiadavkách na 
spracovanie kvalitných krajinnoekologických plánov. Z dôvodu nedostatku 
„pozitívnych” príkladov absentuje možnosť porovnávania. Podobne 
kompetentný orgán (do roku 2003 – MŽP SR, v súčasnosti Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR) venoval a venuje malú pozornosť 
propagácii krajinnoekologických plánov. Chybou je tiež, že na spracovanie 
KEP sa nevyžaduje odborná spôsobilosť, čo často vedie k tomu, že krajinný 
plán nie je spracovávaný odborníkmi z danej problematiky. 

• Nízka účinnosť kontroly kvality spracovania KEP a zapracovania výsledkov 
do ďalších etáp – problémom spracovania kvalitného KEP je aj nízka 
účinnosť kontroly. Odborná náročnosť metodiky KEP a jej postavenie iba v 
polohe “odporúčania” spôsobuje jej ignorovanie pri spracovávaní KEP a KEP 
sa spracovávajú v rôznej kvalite. K tomuto prispieva i fakt, že obstarávatelia 
často nemajú dôslednú predstavu o významnosti KEP a tým nepožadujú jeho 
spracovanie v kvalitnej podobe. 

• Nevhodné zaradenie KEP v rámci prieskumov a rozborov – za negatívny 
faktor odborného spracovávania a využívania KEP možno považovať aj 
zaradenie KEP v rámci spracovania ÚPD, a to v etape prieskumov a rozborov. 
Tento fakt sa prejavuje v skutočnosti, že KEP sa spracujú ako samostatná 
nevyhnutná časť prieskumov a rozborov, čo nespĺňa požiadavku ekologicky 
optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 
zadefinovaného v novele stavebného zákona, kde uvedená novela definuje 
ekologicky optimálne priestorové a funkčné usporiadanie ako komplexný 
proces vzájomného zosúlaďovania priestorových požiadaviek hospodárskych 
a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia, ktoré 
vyplývajú zo štruktúry krajiny. Spracovanie KEP ako samostatného 
dokumentu je samoúčelné a bezvýznamné. Z hľadiska krajinnoekologickej 
optimalizácie je nevyhnutné premietnuť a rešpektovať regulatívy vyplývajúce 
z KEP do zadania, konceptu ako i návrhu ÚPD. Inak spracovanie KEP sa 
stáva bezpredmetným. 

• Neschválenie metodických postupov pre spracovanie KEP, metodického 
usmernenia pre spracovanie ÚPD a vyhlášky o ÚPD – problémom úspešnej 
aplikácie KEP v ÚPD je aj legislatívne nedoriešenie postavenia KEP, 
metodických postupov pre spracovanie KEP, ÚPD a pod. Táto situácia 
vytvára určitú voľnosť pri spracovaní týchto dokumentácií a to spôsobuje 
rôznorodosť spracovania uvedených dokumentácií. 
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• Odmietnutie a podceňovanie KEP spracovateľmi ÚPD – spracovanie KEP 
nemá podporu u spracovateľov ÚPD, nakoľko táto skutočnosť zvyšuje 
náročnosť riešenia priestorového a funkčného usporiadania územia oproti 
klasickému spracovaniu ÚPD. Spracovanie ÚPD má v SR už dlhodobú 
tradíciu. Z hľadiska spracovateľov nie je prílišná ochota meniť už 
„zabehnuté” postupy. Spracovatelia ÚPD spracovanie KEP považujú za 
„nevyhnutnú povinnosť”. 

• Obmedzené finančné prostriedky na spracovanie KEP a ÚPD – jednotliví 
obstarávatelia nemajú často dostatok finančných zdrojov na spracovanie 
ÚPD. Pre spracovanie ÚPD existujú tabuľky na výpočet cenovej kalkulácie 
vychádzajúce z počtu obyvateľov, domov, veľkosti a náročnosti katastra. Pre 
spracovanie KEP takéto schémy na výpočet cenovej kalkulácie nie sú k 
dispozícií, čím na spracovanie KEP zostáva minimum finančných 
prostriedkov. V praxi sa často možno stretnúť, s faktom, že cena za 
spracovanie KEP dosahuje hodnotu max. 5 % z celkovej ceny spracovania 
ÚPD. Treba však podotknúť, že rozumné spracovanie KEP sa nemusí 
podieľať na výraznom zvýšení ceny dokumentácie, nakoľko mnohé 
informácie pre spracovanie KEP a ÚPD sú totožné, najmä informácie o 
vlastnostiach jednotlivých zložiek životného prostredia. V súčasnosti je aj 
možnosť čerpať na tieto účely prostriedky z fondov EÚ. Na neúspešnom 
procese spracovania ÚPD, vrátane kvalitného KEP sa podieľa aj prienik 
určitého druhu „korupcie“ pri spracovaní ÚPD – vzájomné kamarátske 
výmenné služby v procese obstarávania a spracovania ÚPD. Častokrát sa 
možno stretnúť s faktom, že odborne spôsobilá osoba zabezpečujúca 
obstaranie ÚPD je spolupracovníkom riešiteľa a pod. 

• Zmena kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku – z 
hľadiska implementácie krajinnoekologických poznatkov do ÚPD sa 
negatívne prejavuje v súčasnosti aj zmena kompetencií, keď agenda 
územného plánovania a stavebného poriadku prešla pod kompetenciu 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, a s tým nastali aj patričné 
zmeny na regionálnej úrovni. Spracovanie ÚPD obcí a zón prešla pod 
kompetenciu samospráv, čo tiež nemožno považovať za veľmi šťastné 
riešenie. V takejto štruktúre nie je zabezpečená profesná kontrola 
implementácie KEP do ÚPD. 

• Nedostatky v metodike LANDEP, najmä prílišná komplikovanosť metodiky, 
písaná veľmi odborne, ťažko pochopiteľná pre spracovateľov, ktorí nemali 
doteraz skúsenosti s tvorbou krajinnoekologických plánov. 

 
 

ZÁVER 
 

Vzhľadom na úlohu krajinnoekologického plánu, ako prostriedku 
regulujúceho využitie územia na báze krajinnoekologických princípov možno 
ho považovať za základný nástroj implementácie trvalo udržateľného využitia 
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zeme a zároveň predstavuje príspevok ku konkrétnemu napĺňaniu a 
presadzovaniu myšlienky trvalo udržateľného rozvoja v praxi, najmä podľa 
princípov integrovaného prístupu k využívaniu prírodných zdrojov podľa 
kapitoly 10 AGENDY 21 a vytvára základné premostenie prenosu vedeckých 
poznatkov do reálnej praxe. 
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