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Abstract: Assessment of landscape diversity from the viewpoint of historical progress 
in the cadastre of Dúbravka (Bratislava). The contribution is dealing with analyses of 
land use changes in Bratislava - suburb of Dúbravka. The study is based on digitalised 
maps of five historical stages in the period 1896-2004. The areas of landscape structure 
elements in individual periods were inputs for calculation of the ecological quality 
coefficient and Shannon-Wiener index of landscape diversity. Number of landscape 
elements and their proportion were factors affecting results of Shannon-Wiener index of 
landcape diversity. Values of diversity index in individual periods oscillated mainly as a 
result of differentiation and regression of dominant elements of landscape structure. 
Observed results are discussed with other analogical studies.  
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ÚVOD 
 

V ostatných desaťročiach rastie záujem o poznanie historického vývoja 
kultúrnej krajiny, štúdiom zmien krajinnej štruktúry v priebehu dlhšieho 
časového obdobia sa zaoberali viacerí autori, napr. Verheyen a kol. (1999), 
Lipský (1998, 2000), Eiden a kol. (2000), Krauss a kol. (2003). Cieľom práce 
bolo hodnotenie vývoja krajinnej štruktúry na príklade katastrálneho územia 
Dúbravka, mestskej časti Bratislavy. Základný informačný zdroj pre sledovanie 
zmien krajinnej štruktúry tvorilo päť mapových diel z rokov 1896, 1952, 1974, 
1981 a 1999. Sledovanie zmien krajiny v čase bolo založené na sledovaní zmien 
jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry – ich plošného zastúpenia, priestorovej 
konfigurácie a dynamiky – čiže expanzie alebo regresie. Diverzita využívania 
krajiny bola stanovená pre každé časové obdobie výpočtom Shannon-
Wienerovho indexu diverzity krajiny. Ekologická kvalita k. ú. Dúbravka bola 
vyjadrená prostredníctvom koeficientu ekologickej kvality priestorovej 
štruktúry krajiny. 
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TEORETICKO-METODICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Historické materiály predstavujú cenný a nenahraditeľný zdroj 
informácií pre pochopenie súčasného stavu krajiny, prinášajú vstupné 
informácie pre systematické sledovanie (monitoring) doterajšieho vývoja 
kultúrnej krajiny, predovšetkým pokiaľ ide o:  

• dynamiku, plynulosť a prípadné narušovanie ekonomického a 
ekologického vývoja 

• vývoj a zmenu krajinnej štruktúry 
• vznik, trvanie a zánik väzieb, podmieňujúcich premenlivý potenciál a 

ráz krajiny 
• určenie a lokalizáciu starých záťaží, ktoré viac alebo menej pretrvávajú 

do súčasnosti 
• určenie trvalosti a veku jednotlivých krajinných štruktúr, selekcia 

najcennejších častí krajiny (Lipský 2000). 
Štruktúra krajiny pozostáva z priestorových prvkov, ktoré pri priemete na 

mapu vytvárajú plochy, línie a body (Jančura a kol. 1994). Pre účel práce tvorí 
súčasná krajinná štruktúra v zmysle Popovičovej (2000) odraz aktuálneho stavu 
využívania zeme, ktorý možno analyzovať z rôznych hľadísk, napr. z hľadiska 
historického, ekonomického a krajinno-ekologického. 

Pojem makroštruktúra krajiny je chápaný ako plošné zastúpenie 
základných foriem využitia pôdy (lesy, polia, trvalé trávne porasty, vodné 
plochy, zástavba). Interakcie a vnútorné priestorové usporiadanie územia vo 
vnútri týchto kategórií nie sú zohľadňované. Z pomerného plošného zastúpenia 
jednotlivých foriem využitia územia vychádza výpočet niekoľkých typov 
koeficientov ekologickej stability krajiny, ktoré predstavujú pokus o 
kvantifikáciu tejto zložitej charakteristiky (Lipský 1998). 

Pri hodnotení zmien vo využívaní krajiny v k. ú. Dúbravka boli využité 
historické mapy, v menšej miere aj dostupné literárne zdroje. Údaje o 
lokalizácii a rozlohe prvkov krajinnej štruktúry v stanovených časových 
obdobiach boli získané rekonštrukciou v mapovom podklade s podrobnosťou 
mierky 1 : 10 000 v programe ArcInfo. 

Diverzita krajiny podľa Lipského (1998) predstavuje rozmanitosť 
krajinných zložiek na akejkoľvek hierarchickej úrovni. Krajinná diverzita 
súvisí s krajinnou heterogenitou a kontrastom (integrovaný ukazovateľ stupňa 
rozdielnosti a náhlosti prechodu medzi dvoma odlišnými krajinnými prvkami). 
Shannon-Wienerov index je široko využívaný index, ktorý bol uplatnený v 
úplne rozdielnych oblastiach výskumu ako psychológia, genetika, etnobotanika 
atď. Aplikácia Shannon-Wienerovho indexu diverzity krajiny sa ukázala 
úspešná vo viacerých prácach, napr. Krauss et al. (2003) hodnotil účinky 
fragmentácie na populačnú hustotu motýľov. 

Pomocou Shannon-Wienerovho indexu je možné stanoviť diverzitu 
krajiny na základe dvoch komponentov: počtu rôznych krajinných prvkov a ich 
pomerného rozloženia. Tieto dva komponenty môžeme označiť ako bohatstvo a 



 87 

rovnomernosť. Bohatstvo odkazuje na množstvo prvkov (kompozičný prvok) a 
rovnomernosť na rozloženie prvkov v krajine (štruktúrny prvok). Hodnoty 
indexu sa úmerne zvyšujú v závislosti od rovnomernosti rozloženia jednotlivých 
prvkov krajinnej štruktúry. Index umožňuje porovnanie medzi rozdielnymi 
typmi krajiny, alebo porovnávanie daného územia v rôznych časových 
obdobiach (Eiden 2000).  

Index dosahuje kladné hodnoty od nuly, pričom horná hranica je bez 
limitu. Krajina, ktorá sa skladá len z jedného prvku, bude mať hodnotu indexu 
diverzity krajiny nula (žiadnu diverzitu). Zo zvyšujúcim sa množstvom prvkov 
krajinnej štruktúry, alebo s ich pomerným zastúpením v území (prípadne s 
oboma alternatívami), hodnota indexu stúpa a krajina sa stáva viac vyrovnaná. 
So zvyšujúcou sa hodnotou indexu stúpa aj diverzita krajiny v určitom čase 
(McGarigal, Marks 1995).  

Diverzita krajiny bola vyjadrená pre každé časové obdobie nasledujúcim 
výpočtom: 
      s 
Diverzita = – ∑ PilnPi 
    

i =1 

kde: S reprezentuje množstvo prvkov krajinnej štruktúry v určitom bode v čase 
a Pi pomer jednotlivých kategórií (prvkov) využitia krajiny (Verheyen 1999). 

Na posúdenie vývoja kvality priestorovej štruktúry krajiny v piatich 
časových obdobiach bol využitý Koeficient kvality priestorovej štruktúry 
krajiny v zmysle Izakovičovej a Kartuseka (1991). Základným cieľom bolo 
stanoviť celoplošný ukazovateľ ekologickej kvality priestorovej štruktúry 
krajiny na základe viac alebo menej nemenných, v krajine existujúcich 
ukazovateľov. K tomuto účelu boli vybraté relatívne stále ukazovatele, ktoré 
všeobecne charakterizujú ekologický stav súčasnej krajinnej štruktúry. 
Ekologická kvalita krajiny bola charakterizovaná na základe dvoch základných 
kritérií: 
a. Kritérium ekologickej kvality kedy určujeme tzv. krajinno-ekologickú 

významnosť jednotlivých prvkov. Podľa tohto kritéria za ekologicky 
najcennejšie považujeme prirodzené krajinné prvky, predovšetkým lesy, 
lúky, pasienky, vodné plochy, ktorým sa pri výpočtoch prisudzuje vysoká 
hodnota ekologickej významnosti. K ekologicky menej hodnotným prvkom 
krajinnej štruktúry patria antropogénne vytvorené prvky s nepriaznivými 
vplyvmi na krajinu, ako sú priemyselné areály, komunikačné ťahy a ďalšie 
zastavané plochy.  

b. Kritérium rozlohy vychádza z predpokladu, že charakteristické prvky s 
ekostabilizačnou funkciou môžu túto funkciu plniť tým lepšie, čím je 
rozloha týchto ekologicky významných prvkov väčšia. Podobne, prvky 
ekologicky nestabilné sú labilnejšie, čím je ich rozloha väčšia. 

Za základnú jednotku pri hodnotení ekologickej kvality bolo brané 
katastrálne územie ako najmenšia územno-správna jednotka Slovenska. 
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Priestorová štruktúra k. ú. Dúbravka bola vypočítaná zvlášť pre každé 
sledované historické obdobie, pričom vstupné údaje tvorili: 
• plošné výmery jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry (ha) 
• koeficienty krajinno-ekologickej významnosti prvkov krajinnej štruktúry. 

Štruktúra k. ú. Dúbravka je teda charakterizovaná plošným zastúpením 
krajinných prvkov a ich krajinno-ekologickou významnosťou v danom 
historickom období. Z ekologického hľadiska za najkvalitnejšie považujeme 
územia, ktoré majú najväčší podiel prvkov s vysokou hodnotou krajinno-
ekologickej významnosti. Na výpočet sme použili vzorec: 

   n 
Ks = Σ pi . kpi / P 

 i =1 

kde: Ks – koeficient štruktúry katastrálneho územia, 
 pi – výmera jednotlivých prvkov v hektároch, 
 kpi – koeficient ekologickej významnosti prvkov, 
 P – výmera katastrálneho územia v hektároch, 
 n – počet prvkov v katastrálnom území. 
 
 
VÝSLEDKY 
 

Zmeny vo využívaní krajiny boli hodnotené na základe dostupných 
mapových podkladov, publikácií a vlastného terénneho prieskumu. Cieľom bolo 
plošné porovnávanie vývoja jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry a 
sledovanie ich expanzie alebo regresie. 

Diverzita krajinnej štruktúry vo vybraných časových obdobiach bola 
vyhodnotená pomocou Shannon-Wienerovho indexu diverzity krajiny. 
Priestorovú štruktúru a ekologickú kvalitu záujmového územia vyjadruje 
koeficient kvality priestorovej štruktúry krajiny. 
 
 
HODNOTENIE ZMIEN KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY 
 

V krajine k. ú. Dúbravka postupne pozorujeme od roku 1896 znižovanie 
rozlohy polí, lúk, pasienkov a lesov v prospech zastavanej plochy (graf 1; 
obr. 1, obr. 2).  

Za posledných 50 rokov prevláda trend ústupu polí vo východnej časti 
územia, od konca 60. rokov 20. storočia v prospech výstavby bytových domov, 
v 80. rokoch polia nahradili travinovo – bylinné porasty. V dôsledku úpadku 
poľnohospodárstva sa polia prestali obrábať a malobloková orná pôda dnes v 
krajine nefiguruje.  

Koncom 19. storočia tvorili záhrady vo forme ovocných sadov a viníc 
malé percento z celkovej plochy záujmového územia. Plocha záhrad a viníc sa 
postupne zvyšovala a polia ustupovali. V periférnej oblasti výstavby bytových 
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domov zostalo niekoľko lokalít, vhodných pre záhrady a vinice. Zastúpenie 
týchto prvkov sa v každom sledovanom období postupne zvyšovalo a v roku 
2004 dosiahlo v rozlohe maximum – 165,5 hektárov. 

V sledovanom časovom úseku 108 rokov je preukazný trend znižovania 
rozlohy lúk a pasienkov. V 70. rokoch 20. storočia vyrástlo vo východnej časti 
územia sídlisko na ploche lúk a pasienkov, ktoré neskôr čiastočne nahradili 
trávniky. 

Zastúpenie lesa sa v priebehu sledovaných rokov, čo sa týka rozlohy, 
zmenilo minimálne. Od roku 1896 klesla rozloha lesných porastov zo 199 ha na 
195 hektárov v roku 2004, časť plochy však tvorí sekundárny les, ktorý bol 
vysadený v 60. rokoch 20. storočia. K ustupovaniu lesného porastu prišlo v 
okrajových častiach na prechode lesa do oblasti polí, záhrad, lúk a pasienkov. 
 
Graf 1: Vývoj vybraných plošných parametrov krajinnej štruktúry v záujmovom území 
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HODNOTENIE DIVERZITY KRAJINY  
 

Najvyššiu hodnotu dosiahol Shannon-Wienerov index diverzity krajiny v 
roku 1974, kedy sme zaznamenali najvyššie zastúpenie prvkov krajinnej 
štruktúry (graf 2). Najvýznamnejším faktorom vysokej hodnoty indexu bolo 
zníženie rozlohy polí, zvýšenie rozlohy záhrad a zástavby bytových domov. V 
dôsledku diferenciácie zástavby a ústupu dominantnej plochy polí sa tak 
dosiahla najvyššia rovnováha v pomernom zastúpení prvkov krajinnej štruktúry 
za celé sledované obdobie. Faktormi, ktoré ovplyvňovali výslednú hodnotu boli:  
• počet prvkov krajinnej štruktúry 
• pomerné zastúpenie prvkov v krajine (čím je pomer prvkov v krajine 

vyváženejší, tým je výsledná hodnota indexu vyššia). 
V rokoch 1896 a 1952 dosahoval index diverzity krajiny najnižšiu 

hodnotu. Tento výsledok je spôsobený takmer 60 percentným zastúpením polí v 
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krajine, zatiaľ čo ostatné prvky krajinnej štruktúry zaberali menšie plochy 
záujmového územia.  

Zníženie hodnoty indexu diverzity v roku 1981 je spôsobené ústupom lúk 
a pasienkov a rozšírením zástavby bytových domov a záhradkárskych osád. V 
krajine začali mať tieto prvky dominantnejšie postavenie ako v 
predchádzajúcom sledovanom období.  

Do roku 2004 index diverzity postupne klesal do konečnej hodnoty, ktorá 
je výsledkom dominantnej formy využitia krajiny – zástavby bytových domov, 
ktorá tvorí 34 % celkovej plochy záujmového územia. 

Výsledná hodnota indexu diverzity nehovorí o ekologickej stabilite a 
nezohľadňuje vnútornú diferenciáciu (rozparcelovanie) prvkov krajinnej 
štruktúry. Kým výška Shannon-Wienerovho indexu (teda prítomnosť 
pomerného zastúpenia prvkov krajinnej štruktúry) je obsiahnutá vo vysokej 
štrukturálnej diverzite Dúbravky, diverzita rastlinných a živočíšnych druhov 
bola pravdepodobne vyššia v minulosti (roky 1896, 1952) ako v ostatných 
sledovaných obdobiach. Možno predpokladať, že v krajine sa vyskytovali 
viaceré účinné ekostabilizačné a protierózne prvky ako medze a remízky, ktoré 
na mapách nie sú zaznamenané. 
 
Graf 2: Hodnoty Shannon-Wienerovho indexu diverzity v k. ú. Dúbravka v rokoch 
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HODNOTENIE KVALITY PRIESTOROVEJ ŠTRUKTÚRY 
KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA 
 

Koeficient kvality priestorovej štruktúry katastrálneho územia (Ks) 
diferencuje význam prvkov krajinnej štruktúry zavedením koeficientov 
krajinno-ekologickej významnosti (Kpi). Hodnotu Kpi sme určili vo všetkých 
sledovaných obdobiach pre jednotlivé prvky krajinnej štruktúry nasledovne: 
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lesy 1; krovinatý porast 0,5; lúky 0,65; pasienky 0,7; polia 0,15; záhrady a 
ovocné sady 0,5; vinice 0,5; lúky s obmedzeným využitím a travinovo-bylinné 
porasty sídelnej vegetácie 0,05; prírodný tok 0,8; umelý tok 0,5; zástavba 
rodinných a bytových domov (objekty bývania) 0; verejná zeleň (sadové úpravy 
v zástavbe) 0,4; zariadenia občianskej vybavenosti -0,2; zariadenia školské, 
výchovné a kultúrne -0,1; priemyselné areály -0,6; diaľnica -0,6; ostatné 
komunikácie -0,5. 

Najvyššiu hodnotu dosiahol koeficient Ks v rokoch 1896 a 1952 (graf 3). 
Výsledok je spôsobený nízkym zastúpením najmenej hodnotných prvkov 
krajinnej štruktúry (zástavba, priemyselné areály, dopravné línie). Za 
ekologicky najcennejšie prvky v uvedenom období považujeme lesy, lúky a 
pasienky. 

Najnižšiu hodnotu dosiahol Ks v roku 1974, keď plochu polí nahradila 
výstavba bytových domov s minimálnym zastúpením sadových úprav. V rokoch 
1981 a 2004 pozorujeme mierny nárast koeficientu kvality priestorovej 
štruktúry krajiny, čo je spôsobené hlavne vyšším zastúpením plôch verejnej 
zelene. 

K. ú. Dúbravka dosiahla v jednotlivých sledovaných obdobiach druhú 
úroveň ekologickej kvality priestorovej štruktúry, čo poukazuje na intenzívne 
využívané územie s určitou potrebou energomateriálnych vkladov. Nakoľko 
nebolo možné zohľadniť mikroštruktúry prvkov v krajine, môžu byť výsledné 
hodnoty koeficientu čiastočne skreslené. Možno vysloviť predpoklad, že v 
rokoch 1896 a 1952 krajinná štruktúra aj napriek vysokému zastúpeniu polí 
mala oveľa vyššiu ekologickú kvalitu ako preukázala výsledná hodnota. 
Nepriaznivý vplyv dominantného postavenia zastavanej plochy vyrovnáva 
najmä súvislý lesný komplex a zastúpenie stromovej a krovinovej vegetácie v 
zástavbe bytových domov. 
 
Graf 3: Hodnoty koeficientu kvality priestorovej štruktúry k. ú. Dúbravka v rokoch 
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Z porovnania výsledných hodnôt Shannon-Wienerovho indexu diverzity 
krajiny a koeficientu ekologickej kvality priestorovej štruktúry krajiny (graf 2, 
3) vyplýva, že pre objektívne hodnotenie vývoja krajiny je treba súčasne 
aplikovať obidva výpočty. V roku 1974 dosiahol index diverzity krajiny pre k. 
ú. Dúbravka najvyššiu hodnotu (2,17), naproti tomu koeficient ekologickej 
kvality priestorovej štruktúry nadobudol najnižšiu hodnotu (0,33). Zdôvodnenie 
je zrejmé, diverzita krajiny sa zvýšila v prospech prvkov s nízkou krajinno-
ekologickou významnosťou – išlo prevažne o rôzne typy zástavby. Vysoká 
hodnota indexu diverzity krajiny nevyjadruje jej ekologickú kvalitu. 
 
 
DISKUSIA 
 

Pri výpočte Shannon-Wienerovho indexu diverzity krajiny sme 
vychádzali prednostne z práce Verheyena et al. (1999). Autori porovnávali 
zmeny vo využívaní krajiny v západnom Belgicku (Ename wood) v období od 
roku 1278 po rok 1990, na základe 18 mapových diel, digitalizovaných v 
prostredí geografických informačných systémov (GIS). Celkovo určili 11 
kategórií využitia krajiny. Diverzita vo využívaní krajiny bola vyjadrená pre 
každý bod v čase vypočítaním Shannon-Wienerovho indexu diverzity krajiny. 
Index bol taktiež vypočítaný osobitne pre kategóriu krajiny lesy a travinovo - 
bylinné porasty. Zmeny v zastúpení lesa, pasienkov a ornej pôdy v období 
rokov 1278 až 1990 sa jasne odzrkadľujú v hodnotách Shannon-Wienerovho 
indexu diverzity krajiny. Najvyššie hodnoty dosiahol index v období medzi 
rokmi 1410–1517, kedy bolo územie charakteristické najvyššou rozmanitosťou 
prechodných typov využívania krajiny medzi lesmi a pasienkami (kategórie 
obsahovali formy využitia krajiny ako intenzívne pasienky, polointenzívne 
pasienky, lesné pasienky, pasienkové lesy, lesy a i.).  

V k. ú. Dúbravka nastala odlišná situácia, keď diverzita krajiny vzrástla v 
dôsledku rozšírenia ekologicky málo významných území. Najvyššiu 
rozmanitosť prvkov krajinnej štruktúry mala k. ú. Dúbravka v roku 1974. 
Najvyššia výsledná hodnota v sledovaných obdobiach bola výsledkom 
vyváženého pomerného zastúpenia prvkov krajinnej štruktúry (ustúpenie 
dominantného postavenia polí v prospech záhrad, zástavby bytových domov) a 
diferenciáciou zastavanej plochy (zástavba bytových domov, zástavba 
rodinných domov, pôvodná obec Dúbravka, priemyselné areály, ostatná 
zástavba). 

Metodický postup Izakovičovej a Kartuseka (1991) bol pôvodne 
aplikovaný na úrovni Slovenska. Výstupom bola mapa, zobrazujúca ekologickú 
kvalitu priestorovej štruktúry celej republiky. Ak porovnáme hodnotu indexu 
pre k. ú. Dúbravka v roku 2004 (Ks = 0,36, graf 3), nachádza sa v intervale, 
ktorý uvádza Izakovičová a Kartusek (1991) (Ks = 0,31–0,6) – k. ú. Dúbravka 
dosiahla podľa oboch štúdií druhú úroveň ekologickej kvality priestorovej 
štruktúry, čo poukazuje na intenzívne využívané územie. 
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Koeficient priestorovej štruktúry krajiny hodnotí katastrálne územie ako 
celok, neberie do úvahy skutočnosť, že katastrálne územie sa skladá z dvoch 
navzájom odlišných celkov – intravilánu a extravilánu. Vo výpočtoch 
koeficientu tiež nie je zohľadnená heterogénnosť územia extravilánu (parcelácia 
pozemkov ornej pôdy). V porovnaní s pomerne detailným rozpracovaním 
kategórií zastavaných plôch (objekty bývania, dopravy, občianskej vybavenosti, 
priemyselné areály), sa javí kategorizácia prírodných prvkov krajiny v metodike 
členená málo podrobne, hlavne čo sa týka kategórií lesných a krovinových 
porastov.  

Lipský (1998) poukazuje na negatíva použitia mechanicky aplikovaných 
výpočtov, ktoré nezohľadňujú rozdielnu kvalitu plôch, ich individuálnu 
veľkosť, prepojenosť a vzájomnú súvislosť, teda dôležité charakteristiky 
krajinnej štruktúry. Autor neodporúča mechanické použitie koeficientov kvality 
štruktúry katastrálneho územia pre porovnávanie ekologickej stability v 
časovom vývoji vzhľadom k rozdielnej kvalite a štruktúre plôch v rôznych 
historických obdobiach. Konečný výsledok by sa teda nemal chápať absolútne a 
do úvahy by sa mala brať rozdielna kvalita a štruktúra prvkov krajiny v čase.  

V prípade k. ú. Dúbravka zvolený metodický postup umožnil získať 
komplexnejší pohľad na vývoj územia. Použitie dvoch rozdielnych indexov pre 
hodnotenie krajinnej štruktúry, ktoré vychádzajú z rovnakých vstupných údajov, 
viedlo k objektivizujúcim výsledkom. 
 
 
ZÁVER 
 

Príspevok prezentuje hodnotenie diverzity krajiny a kvality priestorovej 
štruktúry katastrálneho územia Dúbravka v piatich časových obdobiach. 
Súčasná krajinná štruktúra poukazuje na intenzívne využívané územie. Zásady a 
návrhy manažmentu by mali viesť k zvyšovaniu prírodných a ekologických 
hodnôt územia najmä preto, že časť hodnoteného územia je súčasťou 
navrhovaného Územia európskeho významu Devínska Kobyla. Napriek 
pomerne vysokému percentuálnemu zastúpeniu verejnej zelene v zástavbe 
bytových domov sú existujúce plochy často sadovnícky neupravené. Na daných 
plochách by sa mala z tohto hľadiska dôsledne a systematicky udržiavať verejná 
zeleň, pričom by sa mala posudzovať nielen kvantita, ale i kvalita zelene v 
krajine. Ďalšie opatrenia by mali viesť ku skvalitneniu krajinnej štruktúry a 
vegetačných prvkov mimo zastavaného územia. Významným faktorom pre 
zachovanie ekologickej kvality krajiny bude udržanie rozlohy lesných porastov 
a ďalších ekologicky významných prírodných prvkov. 
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Obr. 1: Krajinná štruktúra katastrálneho územia Dúbravka v roku 1896 
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Obr. 2: Krajinná štruktúra katastrálneho územia Dúbravka v roku 2004 


