
35 
 

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) 
Vol. 16, 2(2008): 35–42 ISSN 1335-0285 
 

 
HODNOTENIE ZMIEN VYUŽÍVANIA KRAJINY K. Ú. 

BUDMERICE V ROKOCH 1870-2008 
 

Zuzana Moravčíková 
 

Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská 
dolina B2, 842 15 Bratislava, e-mail: moravcikova@fns.uniba.sk 

 
Abstract:  Land use changes evaluation in Budmerice cadastral area during time 
period 1870-2008. The contribution is dealing with land use changes in Budmerice 
cadastral area in a 138-year period (1870-2008). Although the area has kept the 
characteristics of an intensively used agricultural landscape, during the individual 
monitored years (1870, 1965, 2008), we can also observe major changes. The most 
significant change in the first half of the period studied was the retreat of meadows and 
pastures land which were gradually changed into fields or re-forested. A important 
change in the landscape was caused by the renewal of the water reservoirs in the north 
west part of the area. The built-up area grew throughout the period studied until 2008, 
when it reached its maximum: 193.6 hectares. To identify trends in land use the total 
landscape change index and the development index was calculated. Selected indexes 
confirmed the intensive dynamics of landscape changes, especially during the period 
1870–1965. 
 
Kľúčové slová: krajinná štruktúra, zmena vo využívaní krajiny, index vývoja, 
index celkovej zmeny krajiny  
 
 
ÚVOD 

 
Početné práce autorov zdôrazňujú nenahraditeľný význam poznania 

histórie krajiny a jeho využitie ako plánovacieho nástroja, pretože umožňujú 
komparatívne analýzy vývoja využitia krajiny (Bičík 1997, Bičík, Jeleček, 
Štepánek 2001, Pauditšová 2002, Kozová 2003,  Petrovič 2005, Riezner 2007). 
Podľa Oťaheľa a Feranca (1995) je analýza zmien v krajine obzvlášť dôležitá 
z aspektu posúdenia prírodných a spoločensko-ekonomických procesov, ich 
dynamiky, príčin a stability súčasného stavu záujmového priestoru, ale 
predovšetkým možných trendov ďalšieho vývoja.    

Katastrálne územie Budmerice leží na Trnavskej pahorkatine, ktorá je 
súčasťou Podunajskej nížiny. Územie bolo už od začiatku sledovaného obdobia 
(1870), kedy tvorilo súčasť červenokamenského panstva,  intenzívne 
poľnohospodársky využívané. Aj dnes zaberajú polia takmer 60 %. 
Severozápadnú časť územia pokrýva Lindavský les patriaci medzi 
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najzachovalejšie lesné komplexy Trnavskej pahorkatiny. Územie je 
odvodňované potokom Gidra, do ktorého sa v severnej časti obce vlieva 
Štefanovský potok. Tok Gidra v severnej časti územia umelým prívodom 
zásobuje vodnú nádrž Budmerice a vodnú nádrž Rybník Hájiček. 
Administratívne je obec začlenená do okresu Pezinok, Bratislavského kraja. 
Rozloha Budmeríc je 3 008 ha, nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 160 
do 225 m n. m. Na severe susedí sídlo s obcami Častá a Štefanová, južne je 
ohraničené obcami Vištuk a Jablonec. V západnej časti záujmového územia 
vedie hranica popri obci Dubová a východná časť nadväzuje na obce Ružindol a 
Borová (Trnavský samosprávny kraj).       

 

METODIKA 
 
Stav využitia krajiny bol hodnotený v časovom rozpätí 138 rokov (1870-

2008). Pri vyhodnocovaní stavu využitia územia sa vychádzalo z dostupných 
literárnych zdrojov, topografických máp a leteckých snímok z rokov 1870, 1965 
a 2008. Pre každé časové obdobie bola vytvorená digitálna mapa druhotnej 
krajinnej štruktúry. Pomocou vytvorených mapových diel boli získané údaje 
o lokalizácii a rozlohe prvkov krajinnej štruktúry v určitom časovom období.  

Na vystihnutie trendov v zmenách vo využití krajiny boli použité dva 
indexy: index vývoja (Iv) a index celkovej zmeny krajiny (Iz), ktoré boli úspešne 
aplikované vo viacerých krajinnoekologických štúdiách (napr.: Riezner 2007, 
Mulková, Sedláriková 2008). 

Index vývoja hodnotí percentuálny pomer určitej kategórie/prvku 
krajinnej štruktúry na začiatku a na konci sledovaného obdobia. Ak je výsledná 
hodnota indexu vyššia ako 1, hodnota poukazuje na relatívne zvýšenie, ak je 
menšia ako 1, indikuje relatívny pokles (Štepánek 1996). Z výsledných hodnôt 
indexu môžeme dedukovať najvýznamnejšie zmeny v určitom sledovanom 
období. Výpočet indexu vývoja je nasledovný:    

 
Iv =Pz / Pa 

kde: 
Iv – index vývoja 
Pz – percentuálne zastúpenie kategórie na konci sledovaného obdobia 
Pa – percentuálne zastúpenie kategórie na začiatku sledovaného obdobia.    
 
Index celkovej zmeny krajiny hodnotí celkovú zmenu krajinnej štruktúry 

počas určitého časového obdobia, vyjadruje relatívne hodnoty zmien všetkých 
prvkov krajinnej štruktúry. Ak sa index rovná nule v krajinnej štruktúre nebola 
pozorovaná žiadna zmena; hodnota vyššia ako nula poukazuje na väčšiu zmenu 
v krajinnej štruktúre. Výsledné hodnoty indexu môžu potvrdiť dynamiku 
v zmenách krajiny (Štepánek 1996): 

 
I z = Σ (Pi1 -Pi2 )/2R     
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kde:   
Iz – index celkovej zmeny krajiny 
Pi1 – percentuálne zastúpenie prvku na konci sledovaného obdobia 
Pi2 – percentuálne zastúpenie prvku na začiatku sledovaného obdobia  
R – celková rozloha územia. 
 

VÝSLEDKY  
 
Katastrálne územie Budmeríc si zachovalo počas celého sledovaného 

obdobia charakter intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny, môžeme 
v ňom však sledovať výrazné dynamické zmeny. V tabuľke 1 je uvedené 
zastúpenie jednotlivých kategórií prvkov krajinnej štruktúry počas celého 
sledovaného obdobia. 

Napriek vysokému podielu polí v 19. storočí krajinná štruktúra 
obsahovala viacero účinných stabilizačných a protieróznych prvkov ako boli 
medze, remízky, lúky či pasienky. Najvýznamnejšou zmenou v prvej polovici 
sledovaného obdobia bol práve ústup lúk a pasienkov, ktoré boli postupne 
premieňané na polia alebo boli zalesňované. Najvyššia rozloha polí bola 
zaznamenaná v roku 1965, kedy tvorili takmer 60 % celkovej rozlohy územia. 
Obrázok 1 znázorňuje trend zvyšovania rozlohy polí a lesa na úkor lúk 
a pasienkov počas sledovaného obdobia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1:  Vývoj plošného zastúpenia vybraných prvkov krajinnej štruktúry k. ú. 

Budmerice 
 
Plošné zastúpenie lesa sa do polovice 20. storočia postupne zvyšovalo 

a v roku 2008 tvorilo súhrne 26,4 % z celkovej rozlohy územia. Lindavský les, 
patriaci v súčasnosti k najväčším zachovaným lesným fragmentom Trnavskej 
pahorkatiny, bol ešte v 18. storočí podľa dostupných písomných prameňov 
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kontinuálne napojený na lesný komplex Malých Karpát (Tibenský 1996, 
Tibenský 1998, Žudel 1991). 

 

Tab. 1: Prvky krajinnej štruktúry k. ú. Budmerice v sledovaných časových obdobiach a 
ich plošné zastúpenie vyjadrené v hektároch a percentách 

Sledované obdobie 1870 1965 2008 
Prvok krajinnej štruktúry ha % ha % ha % 
Lesy 490,8 16,3 679 22,6 726,7 24,2 
NDV (do 100 %) 0 0 61,9 2 26,7 0,9 
NDV (do 75 %) 0 0 0 0 23,6 0,8 
NDV (do 50 %) 0 0 0 0 3,3 0,1 
Brehové porasty 0 0 46,6 1,55 42 1,4 
Park pri kaštieli 0 0 8,2 0,3 8,2 0,3 
Rúbaniská 0 0 0 0 19,6 0,6 
Lúky 251,7 8,4 

65,6 2,2 
14,9 0,5 

Pasienky  457 15,2 0 0 
Lúky so zastúpením NDV do 
25 %  0 0 0 0 20,2 0,7 
Prechodná mokraď 0 0 6,3 0,2 0 0 
Vinice 23,3 0,75 87,6 3 37,7 1,2 
Záhrady 292,2 9,7 76,1 2,5 93,1 3,1 
Polia 1401 46,6 1794 59,6 1714,1 57 
Potoky 20,8 0,7 13,2 0,4 5,2 0,17 
Vodné plochy 0 0 26,4 0,9 76,6 2,55 
Cintorín 1 0,03 1,4 0,05 2,6 0,08 
Teheľňa 1,5 0,05 3,2 0,1 0 0 
Pieskovisko 0 0 1,4 0,05 0 0 
Ihrisko 0 0 3,6 0,1 0,9 0,03 
Hospodárske areály 0 0 50,8 1,7 37,5 1,24 
Veľkokapacitné hnojiská 0 0 0 0 0,8 0,03 
Skládka nebezpečného 
odpadu Istrochem a.s. 0 0 0 0 35,7 1,2 
Odkrytý substrát 0 0 0 0 2,5 0,08 
Betónový val 0 0 0 0 0,9 0,03 
Budovy 4,8 0,15 

33,3  1,1 
25,5 0,84 

Dvory 0,9 0,02 43,5 1,4 
Nespevnené cesty 63 2,1 23 0,75 20,4 0,7 
Spevnené cesty 0 0 26,4 0,9 25,8 0,85 
SPOLU 3008 100 3008 100 3008 100 
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Rozmach vinohradníctva v celom červenokamenskom panstve bol 
v druhej polovici 19. storočia zastavený, po rýchlom postupe škodca fyloxéry 
viničovej (Viteus vitifolii). Koncom 19. storočia tvorili vinice len malé percento 
z celkovej plochy záujmového územia. Ich zastúpenie sa zvyšovalo ústupom 
polí a v roku 1965 dosiahla ich rozloha najvyššie zastúpenie (87,6 ha). 
V súčasnosti väčšina viníc patrí Poľnohospodárskemu družstvu Budmerice, 
ktoré však vďaka ekonomickým ukazovateľom považuje vinohradníctvo za 
nerentabilné. 

Významným ekostabilizačným prvkom krajiny je nelesná drevinová 
vegetácia (NDV). Plošná NDV s percentuálnou pokryvnosťou 50-100 % sa 
vyskytuje roztrúsene v celom katastrálnom území Budmeríc, tvorí 53,6 ha 
z celkovej rozlohy územia. Líniovú NDV reprezentujú brehové porasty 
s celkovou rozlohou 42 ha. Táto tvorí mimo zastavanej časti územia takmer 
súvislý sprievod vodných tokov. 

Významnou zmenou v krajine bolo obnovenie vodných nádrží (VN) 
v severozápadnej časti územia. Vodné plochy reprezentované VN Budmerice 
a VN Rybník Hájiček (vybudovaný koncom 50. rokov 20. storočia) zaberajú 
76,6 ha celkovej rozlohy územia. VN Budmerice bola vybudovaná na prelome 
70.-80. rokov 20. storočia, v mieste bývalého Šajnavského rybníka zaniknutého 
v polovici 19. storočia. Vodná nádrž v súčasnosti poskytuje zavlažovanie pre 
približne 1 600 ha pôdy (Lipták 1998). V ostatných rokov rastie aj športovo-
rekreačný význam nádrže a spoločne s VN Rybník Hájiček vodné plochy slúžia 
na hospodársky chov rýb.  

Zastúpenie zástavby sa každým sledovaným obdobím zvyšovalo a v roku 
2008 dosiahlo v rozlohe maximum v podobe 193,6 hektárov. 

Zmeny vo využívaní krajiny k. ú. Budmerice v sledovanom období boli 
kvantifikované a hodnotené vybranými indexmi krajinnej zmeny a rozvoja. 
Index celkovej zmeny krajiny stanovuje relatívne hodnoty zmeny vo využívaní 
krajiny, ku ktorej došlo medzi dvoma časovými obdobiami. Ide teda 
o kvantitatívny ukazovateľ, ktorý umožňuje porovnať a posúdiť intenzitu 
prebiehajúcich zmien vo využívaní krajiny. Čím vyššia je výsledná hodnota, 
tým výraznejšia je zmena vo využívaní krajiny (ak sa výsledná hodnota rovná 
nule, v krajine neprebehla žiadna zmena). 

Pre potreby hodnotenia celkovej zmeny krajiny bolo sledované obdobie 
rozdelené na časové celky 1870-1965 a 1966-2008. Súhrnne bola zhodnotená aj 
celková zmena krajiny počas celého sledovaného obdobia. Z tabuľky 2 je 
zrejmé, že najvýznamnejšie zmeny vo využívaní krajiny prebehli v sledovanom 
období rokov 1870-1965. Zmeny, ktoré sa odohrali počas 95 rokov zahŕňajú 
výrazný ústup lúk a pasienkov na úkor polí a lesov. Ďalšou kategóriou 
s výrazným poklesom výmery sú záhrady, ktorých podiel v krajine klesol na 
úkor rozširujúcej sa zástavby. Obdobie rokov 1966-2008 je charakteristické 
menej výraznými zmenami v krajine. Najvýznamnejšou zmenou je pokračujúci 
nárast zastavených plôch a pokles rozlohy viníc. 
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Tab. 2: Index celkovej zmeny krajiny (Iz) v záujmovom území v sledovaných 
obdobiach 

Sledované obdobie 
 

Index celkovej zmeny 
(%) 

Priemerný ročný index 
celkovej zmeny (%) 

1870-1965 30,14 0,31 

1966-2008 6,44 0,15 

1870-2008 30,99 0,22 

 
Index celkovej zmeny krajiny potvrdil intenzívnu dynamiku zmien 

v krajine najmä počas obdobia rokov 1870-1965. Celkovo došlo v k. ú. 
Budmerice v rokoch 1870-1965 k zmenám vo využívaní krajiny na 1 813,6 ha 
a od roku 1966-2008 na 387,8 ha (viď tab. 3). Súhrnne sa zmeny počas 
sledovaného obdobia dotkli 1 864,8 hektárov z celkovej rozlohy územia (3 008 
ha). V priebehu 138 rokov bola najmarkantnejšou zmenou konverzia lúk 
a pasienkov na polia, nemenej dôležitým bol pre stabilitu územia aj postupný 
nárast lesa.   

 
Tab. 3:  Plocha územia (ha, %), na ktorej nastali zmeny vo využívaní krajiny v k. ú. 

Budmerice počas sledovaných období a plocha územia (ha, %), na ktorej 
zmeny vo využívaní krajiny nenastali 

Sledované obdobie 
 

Zmenené územie Nezmenené územie 

ha % ha % 

1870-1965 1 813,6 60,3 1 194,4 39,7 

1966-2008 387,8 12,9 2 620,2 87,1 

1870-2008 1 864,8 62,0 1 143,2 38,0 

 
Zmeny jednotlivých kategórií krajinnej štruktúry počas sledovaného 

obdobia boli hodnotené a kvantifikované výpočtom indexu vývoja (Štepánek 
1996). Výsledná hodnota indexu je bezrozmerná. Hodnota vyššia ako jeden 
naznačuje relatívny vzostup v celkovej rozlohe sledovanej kategórie, zatiaľ čo 
hodnota nižšia ako jeden indikuje relatívny pokles sledovanej kategórie (tab. 4). 

Z výsledných hodnôt indexu vývoja môžeme odvodiť najvýraznejšie 
zmeny v prvom sledovanom období 1870-1965. Najvýraznejší vzostup bol 
zaznamenaný v kategórii zastavaných plôch (budovy a dvory, cintorín, tehelňa) 
a kategórii viníc, ktorých zastúpenie sa zvyšovalo postupne zavádzaním 
amerických podpníkov a prekonaním epidémie fyloxéry viničovej (Viteus 
vitifolii ). Naopak, najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v kategórii 
lúk, pasienkov a záhrad. 

Mulková a Sedláriková (2008) zdôrazňujú, že výsledná hodnota indexu 
vývoja nepoukazuje na intenzitu procesov, ktoré viedli ku zmene, keďže 
výpočet pracuje s relatívnymi hodnotami odvodenými z absolútnych hodnôt. 
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Tab. 4:  Zmeny v plošnom zastúpení jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry a  hodnoty 
indexu vývoja (Iv) počas sledovaného obdobia 

 
 
ZÁVER 
 

V príspevku je prezentované hodnotenie zmien vo využívaní k. ú. 
Budmerice v časovom úseku rokov 1870-2008. Získané výsledky z troch 
časových období (roky 1870, 1965, 2008) poukazujú na zásadnú premenu 
zvoleného územia. V priebehu 138 rokov bola najmarkantnejšou zmenou 
konverzia lúk a pasienkov na polia a tiež postupný nárast zastúpenia lesa. 
Z pohľadu stability územia vyrovnáva nepriaznivý vplyv pokračujúcej výstavby 
najmä súvislý lesný komplex Lindavského lesa a pomerne vysoké zastúpenie 
nelesnej drevinovej vegetácie. Zmeny vo využívaní krajiny k. ú. Budmerice boli 
kvantifikované a hodnotené vybranými indexmi krajinnej zmeny a vývoja. 
Index celkovej zmeny krajiny a index vývoja potvrdili intenzívnu dynamiku 
zmien v krajine najmä počas obdobia rokov 1870-1965. 

Kategória 
1870-1965 1966-2008 1870-2008 

Iv Iv Iv 
Lesy 1,38 1,07 1,48 

Plošná NDV - 0,86 - 

Líniová NDV - 0,90 - 

Areál kaštieľa - 1 - 

Záhrady 0,26 1,22 0,32 

Vinice 3,76 0,43 1,61 

Lúky a pasienky 0,09 0,53 0,05 

Prechodná mokraď - 0 - 

Potoky 0,63 0,40 0,25 

Vodné plochy - 2,90 - 

Polia 1,28 0,95 1,22 

Budovy a dvory 15,6 1,62 25,4 

Cintorín 1,40 1,85 2,60 

Tehelňa 2,10 0 - 

Nespevnené cesty 0,36 0,88 0,32 

Spevnené cesty - 0,97 - 

Odkrytý substrát - - - 

Rúbaniská - - - 
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