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Abstract: Parameterisations of the landscape character evaluation – indicator of the 

landscape visual quality. The decision supporting parameters and criteria in the 

questions of landscape character impacts are solving so long as long is known the 

history of landscape character and its visual assessment. Nature and landscape 

preservation in Slovakia embraces among other things also landscape visual 

appearance (landscape character). The quality of landscape character is especially 

important for landscape planning and also for human mental welfare.  

Contribution discusses about theoretical basis such as definitions of main terms: 

landscape character, evaluation parameters, criteria and gives overview about three 

approaches towards landscape character evaluation: landscape – natural, landscape – 

architectonic and emotional-artist’s. 
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ÚVOD 

 

Krajinný obraz tvorí tá časť krajiny, ktorá je vnímaná zrakom 

pozorovateľa v danom čase. Pri vytváraní krajinného obrazu sú rôznymi 

zmyslami pozorovateľa absorbované a koncentrované primárne krajinné 

ukazovatele a asociované pocitové charakteristiky. Pozorovanie krajinného 

obrazu teda integruje objektívny a aj výsostne subjektívny prístup hodnotiteľa. 

Z tohto dôvodu má hodnotenie krajinného obrazu špecifické postavenie v rámci 

determinácie kvalitatívnych ukazovateľov krajiny. 

Krajinný obraz je podľa Drdoša (1998) v pravom zmysle slova obrazom 

reálnej krajiny vo vedomí pozorovateľa. V tomto zmysle definuje krajinný 

obraz aj Buchwald (1996), podľa ktorého je krajinný obraz „vizuálne 

vnímateľný obraz javov krajiny. V krajinnom priestore sú na javoch vizuálne 

vnímateľné veľkosť, formy, farby, látková povaha, ako aj vonkajšie členenie, 

rozmanitosť a bohatstvo zmien, čo možno označiť ako rôzne zážitkové hodnoty 

krajiny. Nesmieme však zanedbať ďalšie vlastnosti krajiny, ktoré sa vnímajú 

inými zmyslovými orgánmi a tiež pôsobia na psychiku a organizmus človeka. Sú 
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to napr. vôňa a pachy, teplota vzduchu, dusno a sviežosť, zvuky, pôsobenie 

vetra a búrok, atď.“. 

V súvislosti s enormným nárastom investičných zámerov v posledných 

dvoch desaťročiach na Slovensku, ktoré nezanedbateľne ovplyvňujú krajinný 

obraz a scenériu, je čoraz akútnejšia potreba vyhodnocovať tento ukazovateľ z 

rôznych aspektov a predikovať jeho potenciálne zmeny. Pre potreby procesu 

hodnotenia vplyvov činností na životné prostredie, ako aj vplyvov činností 

vyplývajúcich z realizácie zámerov zhrnutých v rôznych strategických doku-

mentoch, nebol na hodnotenie krajinného obrazu zostavený univerzálny 

metodický postup, pomocou ktorého by bolo možné efektívne a s 

minimalizáciou subjektívneho hodnotenia opísať kvalitu krajinného obrazu.  

Príspevok sa okrem stručného prehľadu príslušného pojmového aparátu 

zaoberá najčastejšie používanými parametrami aplikovanými v hodnoteniach 

vizuálnych charakteristík krajiny. Prostredníctvom troch základných prístupov 

sú prezentované hodnotiace parametre a ich valorizačné kritériá. 

 

Pojem krajinný obraz v právnom systéme Slovenskej republiky 

Napriek častému výskytu spojenia slov ochrana krajinného obrazu, 

ochrana vzhľadu krajiny a pod. v literatúre nie je pojem “krajinný obraz“ 

explicitne uvedený v zákone o ochrane prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z. 

z.). V tomto zákone sa v § 1 spomína „charakteristický vzhľad krajiny“. Termín 

“krajinný obraz“ je súčasťou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie. Už pri zostavovaní prvého zákona o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie (zákon č. 127/1994 Z. z.) nebol opomenutý pri hodnotení 

kvality krajiny estetický aspekt. Aj napriek deficitu inej podpory krajinného 

obrazu v národnom právnom systéme sa tento pojem nevytratil zo spomínaného 

zákona ani pri jeho novelizáciách. 

Záujem o charakteristický vzhľad krajiny v podmienkach Slovenskej, ale 

aj Českej republiky zvýšil Európsky dohovor o krajine (Florencia 2000), v 

ktorom je toto slovné spojenie cielene zakomponované. 

 

Pojem krajinný obraz v právnom systéme Českej republiky 

V českej literatúre, ktorá je v porovnaní so slovenskou v oblasti 

charakterizovania a hodnotenia krajinného obrazu pestrejšia, sa používa výraz 

krajinný ráz. Termín „krajinní ráz“ a jeho ochrana je vymedzený v právnom 

systéme Českej republiky v zákone č. 114/1992 Sb. o ochrane přírody a krajiny, 

§ 12, odsek (1) takto: „Krajinný ráz, ktorým je hlavne prírodná, kultúrna a 

historická charakteristika určitého miesta či oblasti, je chránený pred činnosťou 

znižujúcou jeho estetickú a prírodnú hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 

hlavne umiestňovanie a povoľovanie stavieb, môžu byť vykonávané len s 

ohľadom na zachovanie významných krajinných prvkov, obzvlášť chránených 

území, kultúrnych dominánt krajiny, harmonickú mierku a vzťahy v krajine.“ Z 

obsahovej stránky nejde o vyčerpávajúcu definíciu pojmu, cieľom zákona je 

priblížiť jeho obsah a najmä definovať podmienky ochrany krajinného rázu. 



81 

Z vedeckého hľadiska vhodnejšiu definíciu krajinného rázu prezentujú 

Bukáček a Matějka (1999), podľa ktorých je „krajinný ráz súborom špecifických 

charakteristík pre určitú konkrétnu oblasť či miesto v krajine, ktoré sú príčinou 

jej komplexného – funkčného, vizuálneho, senzuálneho a iného prejavu a robia 

ju tak typickou až nezameniteľnou.“ Z uvedeného je zrejmé, že autori chápu 

krajinný ráz ako parameter daný určitou kombináciou prírodných, kultúrnych a 

historických charakteristík danej oblasti. Tieto charakteristiky môžu byť ľuďmi 

vnímané ako typické znaky identifikujúce konkrétny priestor. Rozhodujúce sú 

často dominantné znaky, ktoré určujú rázovitosť krajiny v širších, nadradených 

územných celkoch. Napr. pamätník – kultúrna dominanta krajiny predstavuje 

typický dominantný znak, ktorý je výsledkom ľudskej činnosti v krajine a ktorý 

sa zásadnou mierou spolupodieľa na jej obraze. Dominantami môžu byť stavby, 

ale aj človekom pretvorený reliéf, alebo prírodná dominanta. 

 

 

EVALVAČNÉ PARAMETRE A VALORIZAČNÉ KRITÉRIÁ 

UPLATŇOVANÉ V HODNOTENIACH KRAJINNÉHO OBRAZU 

 

Posudzovanie krajinného vzhľadu býva vykonávané z rôznych dôvodov. 

Môže byť súčasťou krajinnoekologických metód pri komplexnom štúdiu 

krajiny, alebo môže byť prostriedkom pre získanie potrebných údajov o 

hodnotách kultúrnej krajiny pre zabezpečenie jej ochrany, pre zachovanie 

scény, teda výseku krajinného priestoru, obrazu, ktorý je viditeľný len z jedného 

bodu alebo niekoľkých málo bodov daného priestoru. Iné ciele sledujú 

skúmaním krajinného obrazu architekti, urbanisti, či územní plánovači. Pre túto 

skupinu špecialistov je vzhľad krajiny, a teda aj jeho obraz, inšpiračným 

zdrojom a východiskom pre kreatívnu tvorbu priestoru. Rešpektovanie 

typických znakov mesta, či krajiny sa tak stáva hlavným atribútom v procese 

ich pretvárania. Definovanie kvalít krajinného obrazu teda predstavuje kľúčový 

bod, v ktorom sa spája záujem krajinných ekológov, geografov, architektov, 

plánovačov, ale aj sociológov a psychológov.  

Parameter chápaný ako charakterizujúca veličina hodnoteného javu, 

procesu, stavu, či objektu majúca určitú hodnotu je pre charakterizovanie 

krajinného obrazu podstatným nástrojom. V rámci každého parametra je pre 

kvalitatívne hodnotenie podstatné stanovenie hodnotiacich kritérií, teda 

rozlišovacích znakov, na základe ktorých je možné posúdiť odlišnosti medzi 

pozorovanými objektmi, javmi, procesmi a pod.  

V prípade parametrického posudzovania krajinného obrazu je potrebné 

vysporiadať sa s mierou subjektivity, ktorá sa v tomto type hodnotenia nedá 

úplne eliminovať. 

Hodnotenie vizuálnych charakteristík územia, či už ide o obraz krajiny 

prírodnej, či urbánnej (napr. Drdoš 1995, 1998; Bukáček 2006), alebo ide 

výlučne o hodnotenie obrazu mesta, jeho panorám a scén (napr. Gál 1995), je 

predmetom viacerých štúdií inklinujúcich nielen k materiálno-obsahovej stránke 

krajiny, ale aj k estetickému vnímaniu prostredia (napr. práca Reháčková 2008). 
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Ako je už vyššie uvedené, tematikou hodnotenia krajinného obrazu sa 

zaoberajú špecialisti z viacerých oblastí: prírodné vedy, územné a krajinné 

plánovanie, ale aj architekti a umelci. Na základe tohto záberu špecialistov je 

možné rozlišovať tri prístupy k hodnoteniu krajinného obrazu: 

– krajinno-prírodovedný prístup 

– krajinno-architektonický prístup 

– emotívno-umelecký prístup. 

 

Krajinno-prírodovedný prístup 

Krajinno-prírodovedný prístup hodnotenia obrazu krajiny preferuje 

charakteristiky krajiny opierajúce sa o prvky krajinnej štruktúry (pozn. krajinná 

štruktúra prezentuje štandardne v rôznorodých hodnoteniach krajiny základnú 

informačnú bázu). Z tohto hľadiska je krajinný obraz prezentovaný ako 

výsledok spolupôsobenia charakteristických znakov prírodného prostredia a 

hmotných prejavov socioekonomických aktivít človeka. Na formovaní 

krajinného obrazu sa podieľajú krajinné prvky, ktoré majú: 

– tzv. prírodný charakter (prírodný v zmysle hmotnej podstaty, nie z 

hľadiska pôvodu, ten môže byť prírodný a aj antropogénny): 

 krajinné prvky reliéfotvorné (hrebene, doliny, morény, náplavové kužele, 

vulkanické útvary atď.) 

 vodné prvky (vodné toky a plochy, ramená vodných tokov, jazerá, 

močiare, vodopády, vyvieračky, pramene atď.) 

 vegetačné prvky (lesy, skupiny drevín, solitéry, stromoradia, parky, 

parkovo upravené plochy, vinice, remízky a pod.) 

– tzv. technický charakter:  

 objekty sídelnej štruktúry (mestská a vidiecka sídelná zástavba, objekty 

infraštruktúry, občianskej vybavenosti a pod.) 

 objekty súvisiace s výstavbou technických diel (dopravné a vodné stavby, 

výrobné areály, sklady a pod.) 

 objekty súvisiace s aktivitami poľnohospodárstva (rôznym spôsobom 

obhospodarované hony – extenzívne/intenzívne, klasickými postupmi/ 

postupmi ekologického poľnohospodárstva atď.) 

 objekty súvisiace s aktivitami rekreácie a športu (lyžiarske areály, 

golfové ihriská, aquaparky a pod.) 

 objekty dokumentujúce historický vývoj v krajine (hrady, zámky, 

sakrálne stavby a pod.) 

 objekty – dominanty umeleckého charakteru (pamätné areály, pamätníky 

a pod.). 

Spolupôsobením a prelínaním objektov prírodného a technického 

charakteru sa vytvárajú neopakovateľné zoskupenia krajinného obrazu, ktoré sú 

prejavom územnej identity určitého segmentu krajiny a nadväzne aj 

špecifickým znakom jeho hodnoty. 

Krajinná štruktúra predstavuje v rámci rôznorodých krajinnoeko-

logických hodnotení základnú bázu. Prostredníctvom znakov jednotlivých 

krajinných prvkov je krajina hodnotená a klasifikovaná. Parametre vyplývajúce 
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z krajinnej štruktúry tvoria základ napr. pre typizáciu krajiny, môžu byť použité 

ako regionalizačné kritérium, ako klasifikačné kritérium v čiastkových a 

komplexných syntézach a pod. V rámci štruktúry krajiny má z hľadiska 

charakteristiky krajinného obrazu význam skúmať aj priestorové rozloženie 

krajinných prvkov, ktoré môže byť: 

– pôvodné, čiže odpovedajúce pomerom pred intenzívnym zásahom človeka 

do krajiny 

– druhotné, vyjadrujúce reálnu situáciu v súčasnosti 

– optimálne, ktoré odpovedá potenciálnym prírodným podmienkam.  

Iný prístup k hodnoteniu krajinného obrazu využívajúci ako základnú 

informačnú bázu krajinnú štruktúru používa nasledovné parametre estetickej 

kvality: pôvodnosť, atraktivita a významnosť z hľadiska pozitívneho alebo 

negatívneho vnímania (Pauditšová, Šajánek 2008). Tieto atribúty sa priraďujú 

jednotlivým prvkom krajinnej štruktúry, pričom sa využíva aj bodové 

hodnotenie príslušného rozsahu (tab. 1). 

 

Tab. 1:  Bodové hodnoty vybraných evalvačných parametrov prvkov krajinnej 

štruktúry (Pauditšová, Šajánek 2008) 

Pôvodnosť prvku 

krajinnej štruktúry 

Atraktivita prvkuv 

krajinnej štruktúry 

Významnosť z hľadiska 

pozitívneho alebo 

negatívneho vnímania prvku 

krajinnej štruktúry 

1 
veľmi málo pozmenená 

krajina 
1 najviac atraktívne 1 veľmi pozitívne 

2 málo pozmenená krajina 2 veľmi atraktívne 2 pozitívne 

3 
stredne pozmenená 

krajina 
3 stredne atraktívne 3 ani pozitívne ani negatívne 

4 
významne pozmenená 

krajina 
4 málo atraktívne 4 negatívne 

5 
veľmi významne 

pozmenená krajina 
5 najmenej atraktívne 5 veľmi negatívne 

 

Postup založený na priraďovaní numerických hodnôt krajinným prvkom 

je možné z pohľadu krajinno-prírodovedného (systémového) prístupu označiť 

za kvázi objektívny postup, keďže sú akceptované všetky prvky druhotnej 

krajinnej štruktúry a sú hodnotené pomocou jednotnej spoločnej bodovej škály. 

Nie je ale možné eliminovať faktor subjektivity, a to v kroku, kedy sú 

jednotlivým prvkom SKŠ prideľované číselné hodnoty. Miera subjektivity je 

minimalizovaná snahou aplikovať objektívny rozhodovací parameter a rovnaké 

pravidlá pri rozhodovaní sa. Princíp priraďovania bodov jednotlivým prvkom 

SKŠ je podrobnejšie uvedený špecifikovaný v práci Pauditšovej a Šajánka 

(2008). 
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Okrem uvedených evalvačných parametrov sa v krajinnoekologickej 

praxi hodnotí krajinný obraz prostredníctvom prvkov krajinnej štruktúry aj 

pomocou nasledovných parametrov: 

– prírodnosť – indikátor sa vzťahuje k pôsobeniu krajinného obrazu na 

človeka 

– historická kontinuita – indikátor sa vzťahuje na vývoj krajiny a týka sa jej 

javov, ktoré sa vytvárali v priebehu histórie 

– rozmanitosť – indikátor sa vzťahuje na štruktúrovanosť prírodných a 

antropogénnych javov a ich individualitu. V prípade vysokej individuality 

krajinných prvkov hovoríme o jedinečnosti krajiny. 

 

Krajinno-architektonický prístup 

Rozdiel medzi krajinno-prírodovedným a krajinno-architektonickým 

pohľadom na krajinu (prírodnú, urbánnu, suburbánnu...) spočíva v analytickom 

chápaní územia. Architektonický prístup sa zaoberá objektmi, celkami, často 

účelovo prispôsobenými spoločenským požiadavkám. Nie je potrebné 

detailizovať krajinné prvky podľa charakteru, pôvodu, či iného kritéria. 

Architektov zaujímajú z pohľadu skúmania krajinného obrazu samotné objekty, 

ktoré sa v území nachádzajú, resp. je plánované ich zakomponovanie do 

priestoru. Krajinný objekt môže byť prezentovaný krajinným prvkom 

prírodného alebo antropogénneho pôvodu, ale rovnako môže predstavovať 

súbor niekoľkých krajinných prvkov, napr. kalvária, tvorená sakrálnymi 

prvkami, vegetačnými prvkami, cestou atď. 

Tabuľka 2 obsahuje návrh evalvačných parametrov, ktoré je možné 

uplatniť pri vyhodnocovaní jednotlivých krajinných objektov. Numerickým 

sčítaním stupňov, aké dosiahne daný krajinný objekt v príslušnom evalvačnom 

parametri poskytne predstavu o tom, do akej miery je daný krajinný objekt v 

rámci hodnotenia krajinného obrazu významný (hodnotný). Čím vyššia bude 

numerická hodnota súčtu stupňov, tým vzácnejší a významnejší bude krajinný 

objekt pre celú scénu a krajinný obraz. 

Z pohľadu krajinno-architektonického prístupu k hodnoteniu krajinného 

obrazu sú relevantné aj tieto aspekty (Schwahn 1990): 

– čas – krajina nie je stabilná, neprestajne sa mení: 

o krátkodobé zmeny – v dôsledku zmeny intenzity osvetlenia (striedanie 

dňa a noci; počasie; pohyb vzduchu atď.) sa mení sýtosť a odtieň farieb 

krajinných prvkov; 

o stredne dlhodobé zmeny – uskutočňujú sa počas roka (počas ročných 

období), krajina sa mení tiež pod vplyvom urbanizačného a 

hospodárskeho rozvoja; 

o dlhodobé zmeny – krajina sa mení v dôsledku intenzity využívania 

potenciálov územia, v dôsledku zmien vo využívaní územia; 
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Tab. 2:  Vybrané hodnotiace parameter krajinných objektov a ich valorizačné kritériá 

P. č.  

Evalvačný 

parameter 

krajinného objektu 

Stupeň 
Valorizačné kritérium krajinného 

objektu (KO) 

1 

jedinečnosť 

originálnosť 

krajinného objektu 

1 
KO vyskytujúci sa bežne na nadregionálnej 

až národnej úrovni 

2 
KO vyskytujúci sa bežne na regionálnej 

úrovni 

3 
KO vyskytujúci sa občas na regionálnej 

úrovni  

4 KO vzácny 

5 KO neopakovateľný, jediný 

2 

pôvodnosť krajinného 

objektu vzhľadom na 

obdobie, v ktorom 

vznikol 

1 1-19 % zhoda s pôvodným stavom KO 

2 20-39 % zhoda s pôvodným stavom KO 

3 40-59 % zhoda s pôvodným stavom KO 

4 60-79 % zhoda s pôvodným stavom KO 

5 80-100 % zhoda s pôvodným KO 

3 
vek krajinného 

objektu 

1 1 – 40 rokov 

2 50 – 99 rokov 

3 100-299 rokov 

4 300-499 rokov 

5 nad 500 rokov  

4 

vizuálny súlad 

krajinného objektu s 

okolitými prvkami 

krajiny (scéna) 

1 1-20 % 

2 21-40 % 

3 41-60 % 

4 61-80 % 

5 81-100 % 

5 
symbolika krajinného 

objektu 

1 bez symboliky  

2 
symbolika historická/sakrálna/... na 

miestnej úrovni 

3 
symbolika historická/sakrálna/... na 

regionálnej úrovni 

4 
symbolika historická/sakrálna/... na 

národnej úrovni 

5 
symbolika historická/sakrálna/... na 

nadnárodnej úrovni 

 

 

– pohyb – spôsobuje tzv. kinetické zážitky; krajinu menia pohybujúce sa 

predmety (napr. dopravné prostriedky), živočíchy (letiace vtáky, bežiaca 

vysoká zver a pod.); krajinu v pohybe je tiež možné pozorovať z dopravného 

prostriedku, ktorý je v pohybe; 

– tvárnosť krajiny – krajinu vnímame ako štvordimenzionálny priestor (výška, 
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šírka a vzdialenosť objektov v krajine a zmeny krajinných prvkov v čase); 

– štruktúra krajiny – určuje ju usporiadanie prvkov v krajine (pravidelné, v 

zhlukoch, paralelné, líniové, symetrické, asymetrické, geometrické a pod.). 

Vyššie uvedené evalvačné parametre je možné dopĺňať a v prípade 

potreby ich tiež rozčleniť na tzv. prioritné a doplnkové parametre. 

 

Emotívno-umelecký prístup 

Ľudský mozog prijíma pri vnímaní krajiny len tú časť informácií, ktorá je 

preňho dôležitá – používa selekciu. Existujú však v krajine prvky, ktoré 

registrujú všetci pozorovatelia – výrazné veľkosťou, kontrastom či farbou 

(Nohl, 1980). Kvalitu hmotných objektov, ktorá pozorovateľom dáva veľkú 

pravdepodobnosť vyvolať silný obraz u akéhokoľvek pozorovateľa, môžeme 

nazvať obrazovosť – nápadnosť, príťažlivosť. Je to tvar, farba a usporiadanie, 

čo podporuje vytváranie jasne určených mentálnych obrazov prostredia (Lynch, 

1960). 

V rámci emotívneho a čiastočne aj umeleckého vnímania krajiny je 

možné uplatniť nasledovné parametre: 

– orientácia – vyžaduje si jasnosť a priehľadnosť krajinného obrazu; podľa 

štruktúrnych prvkov priestoru si vnímajúci vytvára svoj vzťah ku krajine, s 

tým súvisia jeho pocity istoty a neistoty, pretože bez orientácie nie je možný 

cieľavedomý pohyb v priestore; 

– symbolizácia – pozorovateľ prikladá krajine subjektívny význam, ktorý je 

ovplyvnený napr. jeho úrovňou vzdelania, národnou príslušnosťou a pod. 

– identifikácia – emočný vzťah človeka ku krajine, stotožnenie sa s ňou, 

predstavuje pocit spolupatričnosti. 

Hlbšie prepojenie medzi emotívnym a až nadnesene umeleckým 

vnímaním krajiny a jej obrazu prináša Nohl (2001). V tabuľke 3 sú uvedené 

estetické percepčné kategórie spolu s vybranými krajinnými aspektmi 

inklinujúcimi k umeleckým, a teda aj emotívnym hodnoteniam. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

 

Väčšina autorov zaoberajúcich sa atribútmi krajinného obrazu, resp. 

vizuálnymi charakteristikami krajiny (Bukáček, Matějka 1999; Drdoš 1995, 

1998; Jančura 1998; lynch 1960; Nohl 2001; Oťaheľ 1999; Salašová 2007; 

Štefunková 2004 a iní) sa zhodnú v tom, že percepčné schopnosti 

pozorovateľov sú obmedzené a že vnímanie krajiny je selektívne. Taktiež majú 

rovnaký postoj k tomu, že krajinný obraz odzrkadľuje charakter krajiny, ktorý 

môžeme vnímať zmyslami, predovšetkým zrakom (vizuálne vnímanie je 

najvýznamnejšie, sprostredkúva človeku takmer 90 % informácií), hoci nie je 

správne podceňovať aj iné zmyslové orgány. Zrakom človek získava informácie 

o prírodných a antropogénnych prvkoch, o farbách, líniách a plochách a pod. 
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Skladá si z nich obraz, ktorý je odzrkadleným modelom skutočnosti v jeho 

vedomí. Rozdiel medzi skutočnosťou a krajinným obrazom je daný filtrom 

osobnosti človeka. 
 

 

Tab. 3:  Estetické kategórie vnímania krajiny (zdroj Nohl 2001 – upravené autorkou 

príspevku) 

Estetická 

percepčná 

kategória 

krajiny 

Naratívny aspekt 

krajiny 

Poetický (romantický) 

aspekt krajiny 

Krajinný 

prototyp 

(model) 

krásna, 

obdivuhodná, 

skvelá 

kultúrna krajina, vytvorená 

s typickými usporiadanými 

schémami (vzormi); 

pozostávajúca z prírodných 

prvkov a človekom 

vytvorených prvkov 

- pocit blaženosti, 

šťastia 

- symbol domova, 

bezpečnosti, sociálnej 

integrácie 

tradičná kultúrna 

krajina (môžu 

byť prítomné aj 

historické 

krajinné prvky) 

(nová) 

čarovná, 

nádherná 

neobvyklá krajina s 

nezvyčajnými schémami 

(vzormi); prirodzená, 

divoká, často pokrytá 

vegetačnými porastmi; 

príroda demonštrujúca 

vlastnú dynamiku, 

organizáciu a produktivitu 

krajiny 

- príjemný pocit 

vzhľadom na 

disharmóniu, chaos, 

nepravidelnosť, na 

niečo neočakávateľné 

- symbol slobody 

(voľnosti), odlišnosti; 

niečo iné, nie bežné 

sukcesná (kvázi 

prírodná) krajina 

zaujímavá, 

pútavá 

chaotická a rozmanitá 

krajina s čiastočne 

zapojenými, ale často aj 

nezapojenými prvkami a 

štruktúrami, ktoré sú 

prevažne technického 

charakteru 

- vzrušujúci pocit v 

súvislosti s možnými 

hrozbami, 

nepredvídateľnosťami 

a (malými) 

“katastrofami“ 

- symbol potreby 

(nevyhnutnosti) 

technického pokroku 

mestská, 

priemyselná 

krajina 

jednoduchá, 

nevýrazná, 

bežná 

krajina s opakovaným 

jednoduchým 

hrubozrnným vzorom 

(schémou); štruktúra 

krajiny je ešte relatívne 

bohatá, ale prírodná 

štruktúra je rozčlenená 

 

- utešujúci, 

povzbudzujúci pocit 

uspokojenia a 

vďačnosti  

- symbol existenčnej 

prospešnosti, 

zosúladenie 

technického pokroku s 

prírodou  

vidiecka krajina 

(napr. moderná 

poľnohospodár-

sky využívaná 

krajina) 
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Krajinný obraz je teda výsledkom procesu individuálneho vnímania, 

ktoré je ovplyvnené psychologicko-sociálnou štruktúrou osobnosti (vek, 

pohlavie, sociálne aspekty). Skutočná krajina je vnímaná každým človekom 

inak, teda poskytuje rôzne krajinné obrazy. Keďže obyvatelia jedného územia 

majú podobné kultúrne hodnoty, možno vytvoriť určité estetické štandardy. 

Tým sa estetika stáva kritériom, podľa ktorého môže byť zostavený postup 

hodnotenia krajinného obrazu (Nohl, 1980). 

Rozdiely medzi autormi zaoberajúcimi sa krajinným obrazom vznikajú v 

terminologickom chápaní a pomenovávaní skutočností súvisiacich s vizuálnymi 

vlastnosťami krajiny. Stretávame sa so zloženými výrazmi aplikujúcimi 

adjektíva: vizuálny, obrazotvorný, viditeľný, dohľadný, pozorovací a pod. Ale 

je možné vidieť aj výrazy vizuálno-optické charakteristiky, či optometrické 

ukazovatele. Tieto pomenovania nevyjadrujú podstatu, vzhľadom na fakt, že 

optika je časť fyziky zaoberajúca sa svetlom. 

Príspevok poukazuje na fakt, že krajinná štruktúra a jej prvky sú v 

mnohých prístupoch k hodnoteniu krajinného obrazu kľúčové, ale na druhej 

strane je možné hodnotiť krajinný obraz veľmi variabilne, z rôznych uhlov 

pohľadu, a to vďaka preferencii zvolených evalvačných parametrov a 

príslušných valorizačných kritérií. 
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