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Abstract: Relationship between dispersed settlement and morphometric-position 
attribute of the relief. We studied following settlements in the region of the Upper 
Žitava River: Jedľové Kostolany, Malá Lehota and Veľká Lehota. These 3 rural 
communities are formed besides their centers also by 32 other more or less remote 
parts – „štále“. These communities belong to Nová Baňa dispersed settlement area. The 
aim of the work is to create classification these remote parts based on the 
morphological – position attribute of the landscape relief.  
We prepared analysis of the relation between morphological – position attribute of the 
georelief (slope, aspect, altitude and geomorphologic location of the remote parts), 
distance between center and remote part and attribute of the population of the studied 
territory (number of the inhabitants of the remote parts, number of the buildings of the 
remote parts and number of the inhabited buildings of the removed parts). The aim of 
this proposal is to create new classification of the dispersed settlement in the Slovakia. 
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ÚVOD 

 
Predmetom rozvoja vidieka v horských a podhorských oblastiach sú obce 

a ich obyvatelia. Od ich polohy, počtu a štruktúry priamo závisí aj udržanie 
osídlenia, rozvoj poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, remesiel, služieb a 
turizmu. Práve charakter osídlenia ovplyvnil, ako aj ovplyvňuje zmeny krajiny a 
jej prvkov v skúmaných obciach (záujmové územie tvoria katastre obcí Jedľové 
Kostoľany, Malá Lehota a Veľká Lehota) Novobanskej štálovej oblasti. 
Špecifikom týchto obcí je rozptýlené osídlenie, ktoré sa v tomto regióne nazýva 
štále. Cieľom našej práce je vytvoriť klasifikáciu kopaníc (štálov) na základe 
morfologicko-polohových vlastností georeliéfu krajiny, ktorá by mohla viesť ku 
vytvoreniu novej typizácie rozptýlených sídiel na Slovensku.  
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PROBLEMATIKA 
 
Kopaničiarske osídlenie Slovenska predstavuje autonómny prejav 

socioekonomickej aktivity, podmienenej špecifickými prírodnými a 
historickými podmienkami. Vzniklo ako produkt najmladších kolonizačných 
vĺn na našom území a jeho genéza bola územne i časovo značne diferencovaná 
(Huba 1989). Kopanice sú osobitným typom exploatácie pôdy a súčasne i 
osobitným typom osídlenia (Janšák 1967). Vznikli v určitom historickom 
období, v ktorom pre sociálnu biedu časť obyvateľstva skultivovala a osídlila 
pôdu vo výhodnejších horských terénoch krajiny. Základnou funkciou 
kopaničiarskeho osídlenia bolo umožniť obrábanie pôdy na odľahlých miestach 
terénu (Sitár 1967). 

Na Slovensku sa nachádza päť oblastí rozptýleného osídlenia, pričom 
skúmané územie sa zaraďuje do Novobanskej štálovej oblasti. Rozptýlené 
osídlenie v tejto oblasti vzniklo prevažne v spojitosti s baníctvom, 
drevorubačstvom, uhliarstvom, furmanstvom, sklárstvom a pastierstvom 
(Petrovič 2002a). Termín „štále“ definuje Stránska (1966) v súvislosti s 
terminológiou stredoslovenského nemeckého obyvateľstva, ktoré sa sem dostalo 
v období rozvoja baníctva v 14. storočí. Nemeckí prisťahovalci svoje sezónne 
sídla volali „stande“, a aj slovenské štále boli spočiatku iba sezónnym 
dočasným osídlením. 

Komplexnému výskumu rozptýleného osídlenia na Slovensku bola 
venovaná iba práca Nahálka a kol. (1966), avšak informácie o jednotlivých 
kopaniciach (štáloch) ani tu neboli úplne kompletné. V slovenskej literatúre je 
skôr tendencia venovať sa detailne jednej oblasti rozptýleného osídlenia (oblasť 
rozptýleného osídlenia v Javorníkoch: Huba 1986, 1989, 1990; oblasť 
rozptýleného osídlenia v Myjavskej pahorkatine: Lauko 1985, 1990, 1999, 
Lauko, Nemček 1998, Pavličková, Spišiak 2003; Detvianska laznícka oblasť: 
Olah 1999, 2003a, b; Novobanská štálová oblasť: Petrovič 2001, 2002a, b, c, 
2003, 2004; Bielokarpatské kopanice Spišiak 1997, 1998, 1999). Veľkým 
problémom dát o rozptýlenom osídlení je to, že pri sčítaniach obyvateľstva 
jednotlivé rozptýlené časti – kopanice, nevystupovali ako základné sídelné 
jednotky, následne boli administratívne spájané a tým pádom údaje o počte 
obyvateľov jednotlivých kopaníc celej obce neexistujú. Najstaršie informácie o 
počte a vzniku jednotlivých štálov sa nám podarilo získať z roku 1940.  

Rozptýlené osídlenie v skúmanej oblasti ostalo zhruba v pôvodnej forme 
a podobe, avšak už neplní svoju primárnu funkciu – bývanie. Do popredia sa 
dostáva hlavne chalupárstvo, ktoré by v skúmaných obciach mohlo byť 
impulzom pre ďalší rozvoj. Chatárčenie tu možno pozorovať už od začiatku 90-
tych rokov minulého storočia, ale maximálnu intenzitu nadobúda až v 
posledných rokoch. Tento jav sa prejavuje na množstve trvalo neobývaných 
domov, ktoré z ¾ slúžia ako chalupy. Priaznivá lokalizácia v turisticky 
atraktívnej nenarušenej krajine, v mozaike lúk, pasienkov a lesov spôsobuje 
nárast krátkodobej rekreácie a následne zmenu domového fondu na chaty a 
chalupy. Potvrdením predchádzajúcich tvrdení (odklon od masovej turistiky k 
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chatárčeniu) je zistenie, že až 65,70 % trvalo neobývaných domov je 
lokalizovaných na štáloch, centrum obcí je intenzívnejšie využívané (Petrovič 
2002c). Pozitívnym prvkom tejto zmeny je vo väčšine prípadov zachovanie 
pôvodnej architektúry, čo následne môže kladne ovplyvniť percepciu tohto 
územia aj pre budúcich, perspektívnych návštevníkov. 

Kopanice boli historicky klasifikované na základe viacerých znakov: 
klasifikácia kopaníc podľa vzniku, z hľadiska veľkosti a sídliskových funkcií 
ústredia obce, klasifikácia kopaníc na základe príslušnosti k hlavným oblastiam 
rozptýleného osídlenia, na základe vzťahu kopaníc k svojím jadrám, na základe 
počtu domov jednotlivých kopaníc a na základe kilometrovej vzdialenosti 
kopaníc od ústredia obce (Hromádka (1943), Nahálka a kol. (1966), Sitár 
(1967)).  

V poslednom období je v krajinnej ekológii vidno využívanie nových 
moderných teoreticko-metodologických prístupov vo výskume. Medzi jeden z 
najčastejšie využívaných nástrojov v poslednom období sa zaraďujú 
geografické informačné systémy (GIS). Geografický informačný systém je 
nástrojom a metódou implementácie ekologických požiadaviek v priestorovom 
plánovaní. V priestorovom plánovaní je geografický informačný systém zvlášť 
dôležitý a nemenej užitočný je aj pri posudzovaní kumulatívnych účinkov 
jednotlivých projektov v tej istej lokalite. Aplikáciu GIS-u v priestorovom 
plánovaní je možné chápať ako premietnutie prvkov máp so všetkými ich 
charakteristikami do priestorového informačného systému. Konkrétne územie je 
možné detailne prezentovať z rôznych tematických hľadísk, v území je možné 
sledovať zmeny v čase, odhaľovať rozličné zákonitosti, vzájomné vzťahy a 
súvislosti medzi jednotlivými javmi, procesmi a faktormi, čím sa zvyšuje 
kvalita výskumu priestorovej štruktúry územných jednotiek (Pauditšová 2000). 

Cieľom našej práce je interpretácia závislosti lokalizácie počtu 
obyvateľov, počtu domov a počtu trvalo obývaných domov jednotlivých štálov 
skúmaných obcí od vybraných morfometricko-polohových vlastností terénu 
(priemerná hodnota sklonu, orientácie, nadmorskej výšky, vzdialenosť od centra 
a geomorfologická poloha štálu), ktoré boli získané práve pomocou GIS-ov. 

 
 

VYMEDZENIE A POLOHA 
 
Záujmové územie tvoria katastre troch obcí: Jedľové Kostoľany, Malá a 

Veľká Lehota. Rozloha katastrov je 6 873 ha a rozpätie výškových stupňov 
dosahuje 265–818,9 m n. m. Podľa geomorfologického členenia Slovenska 
(Mazúr, Lukniš 1978), leží toto územie na kontakte Slovenského stredohoria 
(Pohronský Inovec) a Fatransko-tatranskej oblasti (Tríbeč), subprovincie 
Vnútorných západných Karpát. Poloha obcí vzhľadom na územie Slovenska je 
relatívne centrálna. Jedľové Kostoľany patria do okresu Zlaté Moravce, ktorý 
leží vo východnej časti Nitrianskeho kraja. Malá a Veľká Lehota patria do 
okresu Žarnovica, ktorý leží v najzápadnejšej časti Banskobystrického kraja. 
Poloha obcí na hranici okresov respektíve krajov (Nitra, Banská Bystrica) ich 
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zaraďuje medzi periférne oblasti z hľadiska spoločenského rozvoja. Jednotnou 
črtou týchto obcí je to, že sú priraďované medzi obce s rozptýlením 
(kopaničiarskym) typom osídlenia. Pod pojmom kopanica rozumieme skupinu 
nepravidelne roztrúsených usadlostí na rôznych tvaroch terénu. Ako už 
prezrádza samotný názov kopanice, v našej oblasti štále, ide v podstate o pôdu, 
ktorú získali obyvatelia kultivovaním dovtedy poľnohospodársky nevyužívanej 
pôdy resp. kultivovaným vtedajšej anekumény. Na Slovensku sa nachádza 5 
oblastí rozptýleného osídlenia, pričom skúmané územie sa zaraďuje do 
Novobanskej štálovej oblasti. Rozptýlené osídlenie v tejto oblasti vzniklo 
prevažne v spojitosti s baníctvom, drevorubačstvom, uhliarstvom a pastierstvom 
(Petrovič 2002, 2004). K 31. 12. 2001 mali tieto obce 3318 obyvateľov z čoho 
885 bývalo práve na štáloch, pričom táto hodnota bola kedysi oveľa vyššia. 
 
 
ZÁVISLOSŤ LOKALIZÁCIE ŠTÁLOV OD VYBRANÝCH 
PARAMETROV GEORELIÉFU  
 

Pre interpretáciu závislosti lokalizácie počtu obyvateľov, počtu domov a 
počtu trvalo obývaných domov jednotlivých štálov skúmaných obcí od 
vybraných morfometricko-polohových vlastností terénu (priemerná hodnota 
sklonu, orientácie, nadmorskej výšky, vzdialenosť od centra a geomorfologická 
poloha štálu), sme použili program STATISTICA 5.5. Program STATISTICA 
5.5 je komplexný integrovaný systém pre prácu so štatistickými údajmi, 
umožňuje vykonávať štatistickú analýzu, graficky prezentovať jej výsledky, 
vytvárať aplikácie pre štatistické postupy a udržiavať databázu štatistických 
údajov. Systém obsahuje široký výber základných a pokročilých analytických 
postupov pre aplikácie z oblasti vedy, techniky, finančníctva a obchodu. Okrem 
všeobecných štatistických metód obsahuje systém taktiež rozsiahle množiny 
špecializovaných modulov. 

Pre výpočet závislostí jednotlivých premenných sme si zvolili metódu 
viacnásobnej regresie. Vo výsledku je hodnota testovacej štatistiky a 
pravdepodobnosť chyby, ktorá vznikne zamietnutím platnej nulovej hypotézy 
(závislosť nie je štatisticky významná) o zhode rozdelenia s normálnym 
rozdelením. Pokiaľ aspoň jeden z vybraných testov normality dá hodnotu 
p<0,05 , tak odchýlka od normality sa považuje za významnú. 

Do analýzy nám vstupovalo 32 štálov (vrátane centra obce Malá Lehota – 
Blažkovho štálu). Pre každý štál boli pomocou geografických informačných 
systémov vypočítané priemerné hodnoty pre sklon, nadmorskú výšku (340–680 
m n. m.) a orientáciu (morfometrické parametre reliéfu). Tieto údaje boli 
vygenerované z máp 1:10 000 v ktorých boli zvektorizované vrstevnice. K 
týmto údajom bolo doplnená informácia o vzdialenosti štálu od centra obce (od 
0,0 po 4,74 km) a geomorfologicko-polohová charakteristika jednotlivých 
štálov. V geomorfologicko-polohovej charakteristike boli štále typizované do 
následovných kategórií: úpätná (6), podsvahová (4), svahová (11), sedlovo-
svahová (1), chrbtovo-svahová (3) a chrbtovo-plošinová (7).  
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Súčasný počet obyvateľov jednotlivých štálov ako aj počet trvalo 
obývaných domov môžeme hodnotiť ako aktuálnu charakteristiku týchto sídiel. 
Celkový počet domov štálov nám dáva presnejšiu historickú informáciu, 
nakoľko tento údaj je ovplyvnený vývojom krajiny a môže nám pomôcť aj pri 
historickej typizácii štálov pretože nové už nevznikajú. Pri výpočte závislosti 
medzi počtom obyvateľov štálov a morfometricko-polohovými vlastnosťami 
terénu (tab. 1) nám ako jediný test normality dal odchýlku p<0,05 vzťah k 
vzdialenosti od centra obce (p = 0,005). Takýto istý výsledok (vzťah k 
vzdialenosti od centra) sme dostali aj pri analýze závislosti medzi trvalo 
obývanými domami a morfometricko-polohovými vlastnosťami terénu (tab. 2), 
keď hodnota p = 0,009.  
 
Tab. 1: Závislosť medzi počtom obyvateľov štálov a vybranými parametrami georeliéfu 
 
STAT. 
MULTIPLE 
REGRESS. 

Regression Summary for Dependent Variable: počet obyvateľov  
R= ,63139246 R2= ,39865644 Adjusted R2= ,28301345  
F (5, 26) = 3,4473 p< ,01601 Std. Error of estimate: 60,637 

N=32 BETA St. Err. of 
BETA B St. Err. of 

B t (26) p-level 

Intercpt   -296,768 1044,090 -0,28424 0,778481 
sklon -0,060679 0,179945 -1,873 5,555 -0,33721 0,738667 
nadm. výška 0,276327 0,160441 0,233 0,135 1,72230 0,096893 
orientácia 0,044547 0,169885 2,679 10,215 0,26222 0,795220 
vzdialenosť 
od centra -0,484650 0,159511 -32,436 10,675 -3,03835 0,005361 

geomorf. 
poloha 0,216152 0,162609 8,640 6,500 1,32927 0,195306 

 
Tab. 2: Závislosť medzi počtom trvalo obývaných domov štálov a vybranými 

parametrami georeliéfu 
 
STAT. 
MULTIPLE 
REGRESS. 

Regression Summary for Dependent Variable: trvale obýv. domy  
R= ,62349500 R2= ,38874602 Adjusted R2= ,27119718  
F (5, 26) = 3,3071 p< ,01919 Std. Error of estimate: 17,100 

N=32 BETA St. Err. of 
BETA B St. Err. of 

B t (26) p-level 

Intercpt   -126,015 294,4351 -0,42799 0,672183 
sklon -0,028816 0,181421 -0,249 1,5665 -0,15883 0,875027 
nadm. výška 0,299619 0,161757 0,071 0,0382 1,85228 0,075373 
orientácia 0,066044 0,171280 1,111 2,8807 0,38559 0,702937 
vzdialenosť 
od centra -0,446914 0,160820 -8,366 3,0105 -2,77897 0,009994 

geomorf. 
poloha 0,249213 0,163944 2,786 1,8329 1,52011 0,140552 
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Pri analýze závislosti celkového počtu domov na štáloch k 
morfometricko-polohovým vlastnostiam terénu sme dostali iný výsledok (tab. 
3). Ako jediný dôležitý (p = 0,03) sa javí geomorfologická poloha jednotlivých 
štálov. Podľa týchto výsledkov navrhujeme typizovať rozptýlené osídlenie na 
základe geomorfologicko-polohovej charakteristiky, ktorá sa dá dopĺňať aj o 
polohy, ktoré sa v skúmanom území nevyskytujú (napr. chrbtová, sedlová, 
okrajová plošinová, plošinová, podvrcholová, údolná-dnová). 
 
Tab. 3: Závislosť medzi celkovým počtom domov štálov a vybranými parametrami 

georeliéfu 
 
STAT. 
MULTIPLE 
REGRESS. 

Regression Summary for Dependent Variable: počet domov  
R= ,57982764 R2= ,33620009 Adjusted R2= ,20854626  
F (5, 26) = 2,6337 p< ,04692 Std. Error of estimate: 24,066 

N=32 BETA St. Err. of 
BETA B St. Err. of 

B t (26) p-level 

Intercpt   -350,476 414,3898 -0,84576 0,405401 
sklon 0,051608 0,189059 0,602 2,2048 0,27297 0,787032 
nadm. výška 0,249639 0,168567 0,080 0,0538 1,48095 0,150637 
orientácia 0,140179 0,178490 3,184 4,0543 0,78536 0,439339 
vzdialenosť 
od centra -0,276117 0,167590 -6,981 4,2370 -1,64758 0,111474 

geomorf. 
poloha 0,380583 0,170845 5,747 2,5797 2,22765 0,034770 

 
 
ZÁVER 

 
Predmetom rozvoja vidieka v horských a podhorských oblastiach sú obce 

a ich obyvatelia. Od ich polohy, počtu a štruktúry priamo závisí aj udržanie 
osídlenia, rozvoj poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, remesiel, služieb a 
turizmu. Práve charakter osídlenia ovplyvnil, ako aj ovplyvňuje zmeny krajiny a 
jej prvkov v tomto území. Proces postupného vymierania trvalo bývajúcich 
obyvateľov štálov sa zdá neodvratný. Prezentovaná kopaničiarska oblasť má 
niektoré svojrázne kultúrne, historické a prírodné hodnoty, ktoré sú odrazom 
života a aktivít človeka v náročných horských podmienkach. 

Rozptýlené osídlenie sa zaraďuje medzi historické krajinné štruktúry s 
vysokou estetickou kvalitou prostredia (Štefunková 1998). Historické krajinné 
štruktúry vyjadrujúce historicko-časový fenomén (Jančura 2004) sú veľmi 
zraniteľné, podliehajú zmenám a narušeniu (Hrnčiarová 2004). Pri súčasných 
vývojových tendenciách však môže dôjsť až k zániku tohto špecifického 
osídlenia a preto by sa mu mala venovať zvýšená pozornosť a hľadať riešenia 
na zachovanie týchto historických krajinných štruktúr, ktoré v týchto regiónoch 
tvoria dominantné prvky krajinnej štruktúry. 
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Na základe analyzovaných podkladov (prírodných a socio-ekonomických 
charakteristík) sme pomocou štatistického programu STATISTICA 5.5 
identifikovali závislosti lokalizácie počtu obyvateľov, počtu domov a počtu 
trvalo obývaných domov jednotlivých štálov skúmaných obcí od vybraných 
morfometricko-polohových vlastností terénu (priemerná hodnota sklonu, 
orientácie, nadmorskej výšky, vzdialenosť od centra a geomorfologická poloha 
štálu), ktoré môžu viesť k vytvoreniu novej typizácie rozptýlených sídiel na 
Slovensku. Pre výpočet závislostí jednotlivých premenných sme si zvolili 
metódu viacnásobnej regresie. Do analýzy nám vstupovalo 32 štálov. Výpočet 
nám dokázal, že počet trvalo obývaných domov a počet obyvateľov ako súčasná 
charakteristika je najviac závislá na vzdialenosti od centra, naopak celkový 
počet domov, ktorý už môžeme považovať za historický ukazovateľ dokazuje 
závislosť ku geomorfologicko-polohovej charakteristike štálu. Na základe 
týchto výsledkov navrhujeme typizáciu rozptýleného osídlenia na základe 
geomorfologicko-polohovej charakteristiky, ktorá sa dá dopĺňať aj o polohy, 
ktoré sa v skúmanom území nevyskytujú. 
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