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Abstract: Changes of the Agriculture Land Use and the Ecological Stability in the 
Territory of Myjavská pahorkatina Hill Land within 1955 and 1990 Years. The 
Myjavská pahorkatina Hill Land is a region, which was marked with very varied 
landscape mosaic and extensive land use. This territory was also typical with the 
smallest average area of agriculture land in the former Czechoslovakia. This value was 
250 square meters. The process of collectivization, which could be pointed as a very 
important intervention into the land use in the Myjavská pahorkatina Hill Land, was 
very vapid till 1957 year and therefore map sources from 1955 year could be assumed 
as relevant start for the evaluation of changes in land use. Other important milestone 
was the year 1989 – the change of politic system connected with changes of property 
attitudes. These changes were again obtained in land use and its structure. This period 
chronicled map sources from the year 1990. Just these two periods are addressed in our 
contribution.  
Each, also the most negligible, intervention into the landscape and its structure 
influence its ability to stay in the sustainable state of dynamic balance by means of 
autoregulatory mechanisms. One of the most used way of the expression of a stability or 
an instability are different coefficients of ecological stability with which we are dealing 
in the contribution, too.  
 
Kľúčové slová: využitie krajiny, kolektivizácia poľnohospodárstva, ekologická 
stabilita, koeficient ekologickej stability.  
 
 
ÚVOD 
 

Charakteristickou črtou poľnohospodárskej krajiny Myjavskej 
pahorkatiny v prvej polovici 20. storočia bola mozaika malých, úzkych políčok 
orientovaných zvyčajne po vrstevnici a lineárnych krajinných prvkov, ako sú 
medze, poľné cesty, ktoré tieto políčka oddeľovali. Táto mozaika vznikla ako 
dôsledok drobenia pôdy, či už na území samotných obcí alebo ich kopaníc.  
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Okres Myjava patril po vzniku ČSR medzi územia s najväčšou 
rozdrobenosťou poľnohospodárskej pôdy, keď priemerná rozloha parcely 
dosahovala 0,25 ha. Významným zásahom do využívania krajiny bola 
kolektivizácia poľnohospodárstva, ktorá prebehla po roku 1948. Heterogénna 
krajinná mozaika malých políčok zanikla a na ich mieste boli vytvorené 
veľkoplošné družstevné lány ornej pôdy. Znamenalo to rozorávanie medzí, 
chodníkov a poľných ciest, ako i ďalších líniových prvkov tvoriacich hranice 
medzi pôvodnými parcelami. Najdrastickejším zásahom bola jednoznačne 
likvidácia stupňov pôvodných terasovaných polí (Stankoviansky 2003).  

Riešeným územím nášho príspevku je oblasť Myjavskej pahorkatiny, 
konkrétne obec Krajné. Kolektivizácia na území Myjavskej pahorkatiny 
prebehla v rokoch 1949–1975. Do roku 1957 bol tento proces len málo výrazný 
a zavŕšený bol v rokoch 1957–1961. V prvej polovici 70. rokov 20. storočia 
vzniklo ešte JRD Matejovec (k. ú. Krajné). Na prelome 70. a 80. rokov prebehlo 
zlučovanie JRD, to malo za následok ďalšie zväčšenie výmery blokov ornej 
pôdy a prispôsobenie poľnohospodárskej krajiny požiadavkám ťažkej 
mechanizácie. Napr. JRD Krajné vykazovalo veľkosť niektorých honov 60 ha, 
ba dokonca až 88 ha (Stankoviansky 1997). 

Na základe vyššie uvedených faktov možno mapové podklady z roku 
1955 pokladať za relevantný zdroj informácií o pôvodnej krajinnej štruktúre 
pred začiatkom kolektivizácie. Obraz krajinnej štruktúry po kolektivizácii 
zachytávajú mapové podklady z roku 1990. 
 
 
METODIKA 
 
Hodnotenie zmien využitia krajiny 

Modelovým územím na hodnotenie zmien využitia krajiny a na 
zhodnotenie dopadov kolektivizácie v poľnohospodárstve na krajinu, jej 
štruktúru a stabilitu je katastrálne územie obce Krajné, ktoré leží na území 
Myjavskej pahorkatiny. Táto patrí medzi intenzívne využívané oblasti SR pre 
poľnohospodárstvo.  

Pri hodnotení zmien boli využité vektorové mapy, ktoré vznikli 
interpretáciou leteckých snímok v prostredí GIS (Solín, Cebecauer 1998). 
Použité boli letecké snímky z roku 1955 a 1990. Proces spracovania leteckých 
snímok v prostredí GIS sa skladal z týchto prvkov: 
• transformácia analógových snímok do digitálnej formy a ich geometrická 

transformácia do súradnicového systému S-42, 
• digitalizácia hraníc jednotlivých kategórií využitia krajiny, vytvorenie siete 

polygónov s databázovým súborom atribútov, 
• mapová vizualizácia a vyjadrenie plošnej rozlohy jednotlivých kategórií 

využitia krajiny formou tabuliek. 
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Tieto vektorové mapy boli upravené a modifikované pre požiadavky našej 
práce. Porovnaním máp z roku 1955 a 1990, ako i spracovaním údajov do 
formy tabuliek boli zistené zmeny (rozdiely) vo využití krajiny pre každé z 
týchto časových období.  

Pre rok 1955 bolo identifikovaných celkovo 11 kategórii využitia krajiny 
a pre rok 1990 celkovo 13 kategórií využitia krajiny. 
 
Hodnotenie zmien ekologickej stability krajiny 

Ďalším krokom bolo určenie a následné vzájomné porovnanie ekologickej 
stability modelového územia pomocou koeficientov ekologickej stability. 
Použité boli dva odlišné koeficienty ekologickej stability (KES): 

1. 
L
SKES =  (Míchal 1982) 

 
S – výmera plôch relatívne stabilných (les, NSKV, lúky, pasienky) 
L – výmera plôch relatívne nestabilných (orná pôda, zastavaná pôda) 
 

Hodnoty uvedeného koeficientu klasifikujeme nasledovne: 
• KES < 0,10 – územie s maximálnym narušením prírodných štruktúr, základné 

ekologické funkcie musia byť intenzívne a trvale nahradzované technickými 
zásahmi, 

• 0,10 < KES < 0,30 – územie nadpriemerne využívané, so zreteľným 
narušením prírodných štruktúr, 

• 0,30 < KES < 1,00 – územie intenzívne využívané najmä poľnohospodárskou 
veľkovýrobou, oslabenie autoregulačných pochodov spôsobuje ich značnú 
ekologickú labilitu, 

• 1,00 < KES – vcelku vyvážená krajina, v ktorej sú technické objekty relatívne 
v súlade so zachovalými prírodnými štruktúrami. 

 

2. 
ED

CBAKES
8,02,0

5,05,1
+

++
=  (Löw a kol. 1987 ex Lipský 2000) 

 
A – percento plochy s 5. stupňom kvality (les, vodné plochy) 
B – percento plochy s 4. stupňom kvality (brehové porasty, remízky) 
C – percento plochy s 3. stupňom kvality (lúka, pasienok) 
D – percento plochy s 2. stupňom kvality (orná pôda) 
E – percento plochy s 1. stupňom kvality (zastavaná plocha) 
 

Výsledná hodnota, ktorá sa rovná 1, hovorí o vyváženej krajine. Hodnota 
nižšia ako 1 znamená narušenú, prípadne, ak je nižšia ako 0,1, degradovanú 
krajinu. Naopak hodnota medzi 1 a 10 hovorí o krajine s prevažujúcou 
prírodnou zložkou a ak je hodnota vyššia ako 10, hovoríme o prírodnej, resp. 
prírode blízkej krajine.  
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Okrem týchto dvoch KES bol použitý i koeficient antropického 
ovplyvnenia krajiny (KAO) (Kupková 2001). Tento koeficient predstavuje 
vyhodnotenie intenzity ľudského vplyvu na krajinu a jej vývoj. Pre tento účel 
bol definovaný KAO ako pomer plôch s vysokou intenzitou využitia, resp. 
vysokým antropickým tlakom a plôch s menšou intenzitou využitia, teda je to 
vlastne obrátená hodnota koeficientu ekologickej stability.  
 

)(
)(

RVPRLPRPaRLo
ROsPRZaPROPKAO
+++

++
=  resp. 

N
VKAO =  

 
ROP – rozloha ornej pôdy (ha) 
RZaP – rozloha zastavaných plôch (ha) 
RosP – rozloha ostatných plôch (ha) 
RLo – rozloha lúk (ha) 
RPa – rozloha pasienkov (ha) 
RLP – rozloha lesných plôch (ha) 
RVP – rozloha vodných plôch (ha) 
V – plochy s vyššou intenzitou využívania (orná pôda, zastavaná plocha, ostatné 
plochy) 
N – plochy s nižšou intenzitou využívania (les, lúka, pasienok, vodná plocha).  
 

KAO nadobúda hodnoty od 0, horná hranica neexistuje. Hodnota 1 je 
dosiahnutá vtedy, ak je rozloha oboch typov plôch rovnaká. Hodnota vyššia ako 
1 znamená, že prevažujú plochy s vysokou intenzitou antropického využitia.  

Výsledky hodnotenia zmien ekologickej stability sú spracované v podobe 
textovej i v podobe tabuľkovej.  
 
 
VÝSLEDKY  
 
Zmeny využitia krajiny 

Na základe porovnania využitia krajiny z roku 1955 a z roku 1990 bolo 
vypracované zhodnotenie zmien v modelovom území, ktorým je katastrálne 
územie obce Krajné. Územie má rozlohu 2 645,12 ha, nebolo však hodnotené 
celé, keď bola hodnotená jeho podstatná časť (2 512,59 ha). Zostávajúcich 
132,53 ha (tvoriacich JV časť katastrálneho územia obce) nebolo možné 
zhodnotiť, nakoľko pre túto časť k. ú. neboli k dispozícii mapové podklady z 
daných časových období.  

V tabuľke 1 sú ukázané kategórie využitia krajiny, ktoré tvorili štruktúru 
v roku 1955 a 1990 a v tabuľke 2 sú zachytené ich plochy a percentuálne 
zastúpenie.  
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Tab. 1: Kategórie využitia krajiny v rokoch 1955 a 1990 
 

Kód a názov 
krajinného prvku 1955 1990 Kód a názov 

krajinného prvku 1955 1990 

1. obec + + 8. veľkoplošné 
ovocné sady – + 

2. kopanice + + 9. trávnaté porasty s 
krovinami + + 

3. priem. a poľnohosp. 
objekty + + 10. ovocné záhrady + + 

4. pasienky + + 11. akumulačná 
nádrž / priehrada – + 

5. prechodné plochy 
(les/ kroviny) + + 12. terasované polia + + 

6. lužné lesy + + 13. orná pôda + + 
7. lesné porasty + +    

 
 
Tab. 2: Plocha a percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií využitia krajiny v r. 

1955 a 1990  
 

Rok 1955 Rok 1990 Por. 
čís. 

Názov 
krajinného 

prvku 
Rozloha 

[ha] [%] Rozloha 
[ha] [%] 

Zmena 
[ha] 

1. obec 42,22 1,68 52,57 2,08 + 10,35 
2. kopanice 150,23 5,98 124,20 4,94 - 26,03 

3. priem. a poľno-
hosp. objekty 6,68 0,26 18,83 0,75 + 12,15 

4. pasienky 114,02 4,54 75,52 3,01 - 38,50 

5. prechodné plo-
chy (les/kroviny) 65,62 2,61 71,24 2,84 + 5,62 

6. lužné lesy 32,58 1,30 30,53 1,22 - 2,05 
7. lesné porasty 607,25 24,17 764,50 30,43 + 157,25 

8. veľkoplošné 
ovocné sady – – 62,50 2,49 + 62,50 

9. trávnaté porasty s 
krovinami 30,77 1,22 33,02 1,31 + 2,25 

10. ovocné záhrady 4,98 0,20 16,35 0,65 + 11,37 

11. akumulačná 
nádrž / priehrada – – 3,34 0,13 + 3,34 

12. terasované polia 11,75 0,47 3,77 0,15 - 7,98 
13. orná pôda 1446,49 57,57 1256,22 50,0 - 190,27 

       

∑  2512,59 100,00 2512,59 100,00 – 
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V období rokov 1955–1990 došlo k výrazným zmenám využitia krajiny a 
tým aj k zmenám krajinnej štruktúry (mapa 1 a mapa 2). Zmeny sa dotýkajú 
najmä troch skupín krajinných prvkov, keď hlavný trend v sledovanom období 
je pokles rozlohy ornej pôdy a pasienkov a naopak nárast lesných plôch.  
a) poľnohospodársky pôdny fond (PPF), 
b) lesný pôdny fond, 
c) zastavané územie. 

a) V prvej skupine – PPF – došlo k poklesu výmery ornej pôdy o viac ako 
190 ha a taktiež je výrazný i pokles výmery terasovaných polí, čo predstavuje 
takmer o 8 ha menej v roku 1990 ako v roku 1955. Opačný trend možno 
sledovať pri kategórii veľkoplošné ovocné sady, ktoré boli vytvorené počas 
procesu kolektivizácie, t. j. po roku 1955 a dosahujú výmeru 62,50 ha. Rovnako 
sa zmenšila rozloha pasienkov o viac ako 38 ha. Úbytok ornej pôdy možno 
pripísať jej zmene na zalesnené plochy, ďalej premene na veľkoplošné, 
intenzívne obhospodarované ovocné sady či ovocné záhrady. Taktiež malá časť 
ornej pôdy bola zatrávnená. Naopak, pokiaľ hovoríme o poklese výmery 
pasienkov, táto nastala najmä premenou týchto plôch na zalesnené plochy.  

Špeciálnou kategóriou sú terasované polia, ktoré patria medzi historické 
krajinné štruktúry, sú veľmi cenným krajinným prvkom a tieto boli takmer 
úplne zlikvidované kolektivizačnou vlnou. Dôvodom tejto likvidácie bola najmä 
skutočnosť, že terasované polia sa nachádzali na miestach, kde bola zlá 
prístupnosť alebo veľká sklonitosť terénu a teda nebolo možné použiť 
mechanizáciu pri ich obhospodarovaní. Preto sa z nich zachovali iba zvyšky. 

b) V skupine lesný pôdny fond došlo k nárastu výmery zalesnených plôch 
a to zo 607,25 ha v roku 1955 na 764,50 ha v roku 1990, čo predstavuje 
prírastok viac ako 5 %. Tento bol možný najmä vďaka premene značných plôch 
poľnohospodárskej pôdy na lesnú pôdu. Takto vzniknuté lesné porasty patria 
najmä do kategórie lesov osobitného určenia. Vznikli na miestach, ktoré nebolo 
možné po ich priradení k pôde patriacej jednotlivým JRD obhospodarovať 
mechanizáciou a to z rôznych dôvodov: zlá dostupnosť, veľká sklonitosť terénu, 
značná vzdialenosť, pôda nevhodná pre poľnohospodársku výrobu.  

c) V poslednej skupine – zastavané územie – sú zreteľné zmeny najmä v 
kategórii priemyselné a poľnohospodárske objekty, kde predstavuje nárast 
takmer 300 %, z 6,68 ha v roku 1955 na 18,83 ha v roku 1990. Tento vzostup 
nastal budovaním jednotlivých poľnohospodárskych podnikov (JRD) v 
katastrálnom území obce Krajné ako boli JRD Krajné a JRD Matejovec.  

K zastavanému územiu je možné zaradiť aj umelú vodnú nádrž (ide tiež o 
technickú stavbu), ktorá bola vybudovaná pre potreby JRD Matejovec a plní 
najmä akumulačnú funkciu. Jej rozloha je viac ako 3 ha.  
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Mapa 1: Krajinná štruktúra v k. ú. Krajné v roku 1955 
 

 
 
 
 
 
Mapa 2: Krajinná štruktúra v k. ú. Krajné v roku 1990 
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Hodnotenie zmien ekologickej stability krajiny 
Zmeny využitia (nielen) poľnohospodárskej krajiny a jej štruktúry sa v 

konečnom dôsledku prejavia aj na schopnosti krajiny odolávať rušivým 
vplyvom, teda na ekologickej stabilite krajiny. Jedným z viacerých spôsobov 
ako určiť aspoň približnú mieru ekologickej stability krajiny je využitie 
výpočtov s pomocou koeficientov ekologickej stability (KES).  

Pre zhodnotenie ekologickej stability modelového územia boli využité 
dva výpočty KES a výpočet koeficientu antropického ovplyvnenia krajiny 
(pozri kap. Metodika). KES podľa Míchala (1982) je najjednoduchším typom 
výpočtu používaného pri stanovení ekologickej stability, KES podľa Löwa 
(1987) patrí už k výpočtom, ktoré sa zavedením koeficientov krajinno-
ekologickej významnosti pre jednotlivé formy využitia krajiny snažia aspoň do 
istej miery odstrániť nepresnosti a dosiahnuť tak presnejší výsledok. 

Výsledky výpočtov jednotlivých koeficientov pre rok 1955 a 1990 sú 
uvedené v tabuľke č. 3.  
 
Tab. 3: Hodnoty KES/KAO pre modelové územie v období 1955 a 1990 
 

KES / KAO rok 1955 rok 1990 
KES1 (Míchal 1982) 0,52 0,73 
KES2 (Löw a kol. 1987) 2,43 3,14 
KAO (Kupková 2001) 1,95 1,58 

 
Hodnoty KES/KAO možno klasifikovať nasledovne: 

KES1: 0,30 < KES < 1,00 – územie intenzívne využívané najmä poľnohospo-
dárskou veľkovýrobou, oslabenie autoregulačných pochodov spôsobuje 
ich značnú ekologickú labilitu 

KES2: hodnota medzi 1 a 10 hovorí o krajine s prevažujúcou prírodnou zložkou 
KAO: hodnota vyššia ako 1 znamená, že prevažujú plochy s vysokou intenzitou 

antropického využitia.  
 

Len na základe výsledkov vyplývajúcich zo samotných výpočtov by bolo 
možné konštatovať, že zmeny využitia krajiny vyvolané kolektivizáciou 
poľnohospodárstva prispeli k posilneniu (zvýšeniu) ekologickej stability krajiny 
a teda z tohto pohľadu zohrala kolektivizácia pozitívnu úlohu. Treba si však 
uvedomiť, že KES nezohľadňujú mnohé dôležité aspekty: rozdielnu vnútornú 
kvalitu plôch, ich individuálnu veľkosť, prepojenosť a vzájomnú súvislosť, teda 
vlastné dôležité charakteristiky krajinnej štruktúry a preto nie je možné 
výsledky porovnávania ekologickej stability krajiny počas jej vývoja brať ako 
exaktný výsledok, ale len ako základný ukazovateľ vývoja krajiny z pohľadu jej 
stability, ktorý môže slúžiť ako doplnkový ukazovateľ k výsledkom získaným 
využitím iných metód hodnotenia ekologickej stability krajiny, príp. pri 
samotnom terénnom prieskume. 
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Napr. KES1 dosahuje v roku 1955 hodnotu 0,516 a v roku 1990 hodnotu 
0,728. Tento “nárast” ekologickej stability je spôsobený väčšou výmerou 
lesných plôch v roku 1990, čím sa zvýšila i celková výmera stabilných plôch, 
ktorá bola následne dosadená do vzorca. Táto rovnica však nezohľadňuje 
veľkosť, štruktúru jednotlivých honov ornej pôdy a preto ani nie je možné 
zohľadniť tieto faktory pri výpočtoch. Je zrejmé, že krajinná štruktúra, ktorá 
bola typická pre dané územie v roku 1955 (pestrá mozaika malých políčok, 
poľných ciest, medzí, terasovaných polí, ...) vplývala na schopnosť krajiny 
odolávať negatívnym a rušivým vplyvom v oveľa vyššej miere pozitívne, ako je 
tomu pri štruktúre krajiny v roku 1990. Preto nie je možné hodnotiť žiadne 
územie len na základe mechanického dosadenia do vzorcov, ale je potrebná 
znalosť terénnych podmienok (vždy ak je to možné), aby bola zabezpečená čo 
najvyššia miera správnosti takéhoto hodnotenia. Okrem toho vždy zohráva 
nezanedbateľnú úlohu aj subjektívny pohľad autora, ktorý je taktiež zdrojom 
nepresností.  

I napriek tomu, že všetky hodnoty KES, resp. KAO sú priaznivejšie pre 
rok 1990, nie je možné na základe tohto v žiadnom prípade vysloviť tézu, že 
krajina bola stabilnejšia v roku 1990 ako v roku 1955. Dôvodom sú práve 
nepresnosti a nedostatky, ktoré tento spôsob hodnotenia má a ktoré sú 
spomenuté v predchádzajúcom texte.  
 
 
DISKUSIA 
 

V poslednom období vzniklo viacero prác, ktoré sa zaoberajú 
porovnávaním využitia krajiny alebo krajinnej štruktúry istého územia v 
rozličných časových obdobiach jeho vývoja (Solín, Cebecauer 1998, 
Stankoviansky 2003). Tieto práce vznikli najmä na rôznych geografických 
pracoviskách. Ďalšie práce sa zaoberali nielen porovnávaním využitia krajiny, 
ale zároveň sa venovali i porovnaniu ekologickej stability krajiny. Medzi tieto 
práce patrí napr. rozsiahla práca Petroviča (2004), či práca Olaha (2003).  

Práca Solína a Cebecauera (1998) sa zaoberá vplyvom kolektivizácie 
poľnohospodárstva na vodnú eróziu pôdy v povodí Jablonky. Modelové územie 
sa nachádza na Myjavskej pahorkatine a hodnotených bolo viac ako 16 000 ha. 
Autori hodnotili zmeny využívania krajiny v rokoch 1955 a 1990 s využitím 
leteckých snímok. Nakoľko sme vychádzali v našej práci z rovnakých 
mapových podkladov (vektorových máp) ako títo autori, aj ich výsledky do 
značnej miery korešpondujú s našimi zisteniami. Autori Solín, Cebecauer 
(1998) zistili nasledovné zmeny vo využívaní zeme v roku 1990 oproti roku 
1955: zväčšenie plochy lesných porastov, zmenšenie plochy ornej pôdy a 
zmenšenie plochy trávnatých porastov. Taktiež autori konštatujú, že 
kolektivizačný proces spôsobil asi 40 %-ný nárast plôch s vysokým, resp. veľmi 
vysokým stupňom náchylnosti na eróziu pôdy oproti roku 1955.  



 74 

Stankoviansky (2003) sa vo svojej monografii zaoberá 
geomorfologickými odozvami environmentálnych zmien na území Myjavskej 
pahorkatiny. Sústreďuje sa najmä na datovanie a spôsob vzniku výmoľov. I keď 
táto práca sa nezaoberá priamo hodnotením využitia krajiny v jej jednotlivých 
obdobiach vývoja, obsahuje mnohé cenné poznatky o využívaní Myjavskej 
pahorkatiny a taktiež podrobnú históriu osídľovania a zakladania kopaníc na 
tomto území. 

Hodnotením vývoja krajiny v oblasti horského štálového osídlenia 
Pohronského Inovca a Tríbeča, ako aj hodnotením ekologickej stability krajiny 
sa vo svojej práci zaoberá Petrovič (2004). Autor hodnotí zmeny krajinnej 
štruktúry v rokoch 1783–1956–2002. Hodnotí katastrálne územie troch obcí s 
celkovou rozlohou viac 6 800 ha. Najväčšie zmeny vo využívaní krajiny 
prebiehali medzi skupinou prvkov trvalých trávnych porastov a skupinou 
prvkov lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie, ale aj medzi skupinou prvkov 
poľnohospodárskych kultúr a skupinou prvkov trvalých trávnych porastov. Pri 
hodnotení zmien ekologickej stability krajiny použil Petrovič viacero KES, na 
základe ktorých zhodnotil vývoj ekologickej stability. Pri všetkých KES 
dochádza počas historického vývoja k zvyšovaniu ekologickej stability vo 
všetkých hodnotených katastrálnych územiach.  

Olah (2003) vo svojej práci používa mapy vojenských mapovaní na 
určenie vývoja využitia krajiny v Podpoľaní v rokoch 1782–2000. Na základe 
podrobnej analýzy zmien krajinnej štruktúry udáva trendy vývoja využitia 
krajiny.  

Možno konštatovať, že autori vyššie spomenutých prác pri hodnotení 
zmien v rôznych časových obdobiach dospeli k podobným výsledkom, k akým 
sme dospeli pri hodnotení katastrálneho územia obce Krajné i my.  

Pri hodnotení ekologickej stability krajiny pomocou rôznych koeficientov 
ekologickej stability treba vždy pamätať, že je nevhodné a nebezpečné 
mechanicky aplikovať výpočty rôznych koeficientov, ktoré nezohľadňujú 
vnútornú kvalitu plôch, ich veľkosť a vzájomnú prepojenosť a súvislosť (Lipský 
2000), dôležitá je aj mierka podkladových materiálov a charakter regiónu, v 
ktorom sa robí výskum. 
 
 
ZÁVER 
 

V príspevku sa zaoberáme hodnotením zmien využitia krajiny a zmien 
ekologickej stability pomocou KES na modelovom území, ktorým je k. ú. obce 
Krajné. Hodnotené boli dva časové horizonty, a to rok 1955 a 1990. Zmeny sa 
dotýkajú najmä troch skupín krajinných prvkov:  
a) poľnohospodársky pôdny fond 
b) lesný pôdny fond 
c) zastavané územie. 
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Došlo k poklesu výmery ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov a 
naopak k nárastu výmery lesných plôch ako i k nárastu veľkoplošných 
ovocných sadov.  

Pri hodnotení ekologickej stability územia pomocou dvoch KES sme 
dospeli k poznatku, že hodnoty KES pre rok 1990 sú vyššie ako pre rok 1955. 
Teda len na základe týchto výpočtov by bolo možné povedať, že kolektivizácia 
poľnohospodárstva prispela k zvýšeniu ekologickej stability krajiny. To však 
nezodpovedá reálnemu stavu, pretože KES nezohľadňujú mnohé dôležité 
charakteristiky krajiny a preto nie je možné hodnotiť zmeny ekologickej 
stability krajiny len na základe KES, ale vždy je potrebný i terénny prieskum.  
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