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Abstract: Archetypes of the cultural landscape (methodical proposal theirs 

identification). Archetypes represent a basic landscape unit from the specific point 

view. These landscape elements are possible to research from the natural sciences and 

also from humanities. Special position among humanities has archaeology and 

historical sciences because the archetypal landscape characteristics (together with a lot 

of other factors) are very important for identification of the landscape archetypes. 

The paper offers main steps of the methodical proposal for the identification archetypes 

of landscape and refers to possibilities to use of new and modern technologies (e.g. 

digital photogrammetry etc.). 
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ÚVOD  

 

Archetypy – základné typy (modely) kultúrnej krajiny predstavujú v 

rámci krajinoekologického výskumu inovatívny prístup ku klasifikácii a 

hodnoteniu krajiny. Prezentujú možnosť sledovať krajinu nielen z 

prírodovedného hľadiska, ale aj z pohľadu spoločensko-historických súvislostí, 

ktoré bezprostredne ovplyvňujú vývoj krajiny. 

Vyčleňovanie archetypov krajiny vychádza z identifikácie krajinných 

prvkov, na základe ktorých na Slovensku rozoznávame základné typy krajiny: 

lesnú, poľnohospodársku a sídelnú, ako aj z určenia tzv. archetypálnych znakov 

krajiny. Určujúcimi kritériami pre typizáciu archetypov na územne rôznej 

hierarchickej úrovni sú: podiel krajinných prvkov v rámci plošne zadefinovanej 

časti krajiny, typy reliéfu (mikroreliéfu), prítomnosť charakteristických čŕt 

krajiny, čo súvisí s výskytom historických krajinných štruktúr, či kultúrno-

historických pamiatok, ale aj s poznatkami o spoločensko-historickom vývoji 

daného územia, pričom je potrebné zohľadňovať intenzitu a spôsob využívania 

územia. Na základe týchto ukazovateľov je možné zostaviť nielen štandardný 

obraz krajinnej štruktúry, ale aj takú mozaiku krajiny, v ktorej bude rovnocenne 

akceptovaný ukazovateľ indikujúci zachovanie archetypálnych (starobylých, 

pôvodných) znakov, na základe ktorých je možné krajinu začleniť k určitým 
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archetypom. Pomocou abstrakcie typov takýchto znakov a ich primeranej 

generalizácie je možné vytvoriť klasifikáciu archetypov krajiny.  

Identifikácia a vytvorenie prehľadu o archetypoch kultúrnej krajiny na 

Slovensku má pre vývoj územia a najmä pre plánovacie procesy hlboký 

význam. V stanovení archetypov krajiny je skrytý nedocenený potenciál 

využiteľný predovšetkým v územnom plánovaní, ako aj v procesoch, ktoré majú 

bezprostredný vplyv na modifikáciu využitia územia, na zmeny vzhľadu krajiny 

a ktoré dlhodobo ovplyvňujú vývoj územia (napr. pozemkové úpravy). 

 

TEORETICKO-METODICKÉ SÚVISLOSTI 

 

Všeobecne pod pojmom archetyp chápeme praobraz, pratyp, pôvodnú 

podobu či pravzor. V architektúre sa používa pojem archetypálny dom, ktorý 

reprezentuje podobu domu so sedlovou strechou, ktorý možno nájsť pri 

obytných stavbách po celom svete (www.casopisasb.sk). Pojem archetyp 

krajiny a s ním spojený výskum sa v literatúre neobjavuje veľmi často. Mnohé 

vedecké práce týkajúce sa typizácie krajiny však používajú metodické postupy, 

na základe ktorých je krajina klasifikovaná podľa vopred stanovených kritérií. 

Napr. podľa Formana, Godrona (1993) klasifikujeme krajinu podľa intenzity 

antropogénnej premeny na: prírodnú, extenzívne obhospodarovanú, intenzívne 

obhospodarovanú, prímestskú a mestskú krajinu. V princípe ide aj v prípade 

determinácie archetypov krajiny o výskum, ktorého cieľom je vyšpecifikovanie 

určitých segmentov krajiny, ktoré je možné charakterizovať prostredníctvom 

spoločných znakov. 

Pod pojmom archetyp rozumieme kvázi homogénnu jednotku s 

charakteristickou formou reliéfu, rovnakým spôsobom a intenzitou využitia 

územia a s typickým zastúpením krajinných prvkov a ich priestorovou 

distribúciou. Určujúcim ukazovateľom pri rozdelení krajiny na archetypy je 

spôsob a intenzita využívania územia, teda v území sú vyčleňované napr. 

jednotky: krajina lesov, krajina polí, krajina lúk a pod., ktoré sú následne 

detailnejšie špecifikované podľa ďalších stanovených kritérií. 

Výskum archetypov kultúrnej krajiny predstavuje oblasť, v rámci ktorej 

je potrebné krajinu skúmať nielen z pohľadu štandardných krajinnoekolo-

gických postupov, ale aj z hľadiska spoločensko-historického. Na identifikáciu 

archetypov kultúrnej krajiny, ktoré je možné identifikovať v súčasnosti, je 

potrebné analyzovať vývoj krajiny, poznať jej minulosť, a to nielen z hľadiska 

kvantifikácie zmien vyplývajúcich zo spôsobov využívania a menežovania 

územia, ale aj z pohľadu historických udalostí. V neposlednom rade je potrebné 

poznať súčasný stav krajiny (napr. krajinnú štruktúru z kvantitatívneho, ale aj 

z kvalitatívneho hľadiska, reliéf krajiny a pod.). Archetyp krajiny v tomto 

zmysle integruje vývoj krajiny ovplyvnený prírodnými procesmi, 

antropogénnymi  zásahmi, ale aj spoločenským vývojom. 

Výskum krajiny a jej charakteristika z pohľadu súčasnosti a minulosti je 

v poslednom desaťročí častou oblasťou záujmu mnohých autorov. Doterajšie 
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štúdie sú zamerané väčšinou na dynamiku vývoja územia, pričom hlavným 

cieľom je stanovenie zmien v krajine za určité časové obdobie. Práce sú často 

orientované na spracovávanie historických podkladov, najmä máp, na základe 

ktorých sa so súčasnosťou konfrontujú: spôsob využívania územia, zastúpenie 

krajinných prvkov a stupeň antropogénnej premeny. V tejto súvislosti sa začína 

už aj na Slovensku rozvíjať relatívne nová vedná oblasť tzv. historická 

geografia a historický environmentalizmus. Tieto vedné oblasti sa v krajinách 

Európy rozvíjajú od 80. rokov 20. storočia, čiže aj v európskom kontexte ide 

o mladé vedné disciplíny. 

Príbuznou vednou oblasťou je aj archeológia krajiny, ktorej kľúčovým 

pojmom je pamäť krajiny. Gojda (2000) rozpracoval túto problematiku 

v Čechách, pričom vychádzal z prác mnohých autorov pôsobiacich vo Veľkej 

Británii (napr. Hill 1994), Španielsku (napr. Sánchez Palencia., Fernández 

Posse 1992), ale aj domácich autorov (napr. Smrž, Brůna 2000) a i. Zaujímavou 

výskumnou metódou v tejto oblasti je tzv. letecká archeológia, využívajúca 

diaľkový prieskum zeme a letecké snímkovanie, pomocou ktorého je možné 

v krajine identifikovať podpovrchové javy odhaľujúce minulosť krajiny.  

Najčastejšou oblasťou záujmu, ktorá bezprostredne súvisí so stanovením 

archetypov krajiny je identifikácia prvkov druhotnej krajinnej štruktúry na 

rôznych hierarchických úrovniach. Existuje množstvo prác zaoberajúcich sa 

štúdiom krajinnej štruktúry, či typmi krajinnej pokrývky (napr.: Feranec 2008; 

Feranec, Oťaheľ 2001; Oťaheľ, Feranec 1997; Oťaheľ et al. 1999; Oláh 2007 

a mnoho iných). Hodnotenie historickej krajinnej štruktúry a komparácia so 

súčasným stavom predstavujú ďalšiu širokú množinu prác mnohých autorov, 

napr. na Slovensku sú to: Feranec, Oťaheľ, Cebecauer 2004; Chrastina 2005; 

Kozová, Pauditšová 2001; Labuda 2005a; Petrovič 2006 a ďalší. V zahraničí 

napr.: Brůna, Křováková 2005; Brůna, Uhlířová 2001; Lipský 1990, 1994; 

Uhlířová 2002). Títo autori využívajú geografické informačné systémy, pracujú 

s historickými mapami, digitálnym modelom reliéfu a ďalšími zdrojmi údajov 

o krajine. Cieľovými územiami sú najčastejšie chránené územia (Bičík et al. 

2002; Olah 2003; Olah, Boltižiar, Petrovič 2006), kopaničiarske a vidiecke 

územia (Kochanová, Pauditšová 2005; Labuda 2005b;  Petrovič 2005) a banícke 

oblasti (Pauditšová 2003). V Českej republike túto oblasť rozvíjajú: Bičík, 

Chromý (2006); Bičík, Kabrda (2008); Jeleček, Chromý, Janáč (2008) a i. 

Obdobne ako slovenskí autori, aj oni sa venujú práci s historickými mapami, 

a to od úrovne kartografického spracovania až po krajinno-historické syntézy. 

Často čerpajú námety z prác nemeckých a rakúskych autorov (Krausmann et al. 

2003), kde je dobre rozvinutý smer historickej geografie. Posledne menovaní sa 

zaoberajú vývojom krajiny v súvislosti s oceňovaním pôdy. Pracujú 

s katastrálnymi mapami, informácie čerpajú z pozemkových kníh. Podobnou 

problematikou sa na Slovensku zaoberájú Spišiak  a  Hurbánek  (2005).  

Zaujímavý prístup pri výskume krajiny zvolili Gabrovec a Petek (2002) 

zo Slovinska, ktorí  determinovali zmeny v krajine prostredníctvom vplyvu 

rôznych ekonomických a politických systémov. Ich záujmovým územím bolo 

pohraničie medzi Slovinskom a Rakúskom.  Porovnávali krajinu v rozpätí 200 
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rokov. Obdobne sa pohraničnou zónou a zmenami v území zaoberali Chromý 

a Rašín (2006), ktorý však sledoval  pamäť krajiny a regionálnu identitu krajiny. 

Pri výskume využil metódy na sledovanie zmien v krajinnej štruktúre, 

v rôznych časových obdobiach analyzoval zastúpenie poľnohospodárskej pôdy, 

lesov a ďalších prvkov krajinnej štruktúry. 

Maďarskí autori Kovács a Rakonczai (2008) sledovali pomocou 

historických máp vybrané chránené územie. Sústredili sa na stanovenie zmien 

v krajine, ktoré nastali v rozsahu 180 rokov. Inovatívnosť ich prístupu je v tom, 

že sledovali prejavy erózie, ktoré boli v danom území jednými z hlavných 

zdrojov premien v krajine. Dôležitým pracovným nástrojom boli geografické 

informačné systémy. 

V uvedených prístupoch dominuje sledovanie zmien v krajine. Ojedinele 

je objektom záujmu vývoj územia podmienený viacerými faktormi. Výskumy 

deklarujúce dynamiku rozvoja územia neintegrujú spoločensko-historický vývoj 

a fyziognomické charakteristiky krajiny. 

 

NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU 

  

Metodický postup vyčleňovania archetypov v krajine je v prvom rade 

založený na analytickom výskume kultúrnej krajiny z krajinnoekologického 

a spoločensko-historického hľadiska. Pre vyčlenenie archetypov sú kľúčové 

určité pravidelnosti, opakujúce sa znaky (charakteristiky) krajiny, ktoré majú 

z hľadiska vývoja územia identifikovateľnú historickú súvislosť. Na základe 

takýchto znakov spolu s usporiadaním krajinných prvkov, ako aj 

charakteristikami abiotických a biotických zložiek krajiny je možné zostaviť 

tzv. krajinné vzorce, tvoriace základ pre klasifikáciu archetypov krajiny. 

Spôsoby využívania krajiny a jej potenciálov, detailné poznanie prvkov 

krajinnej štruktúry a procesy formujúce vývoj územia patria k podstatným 

faktorom ovplyvňujúcim stupeň zachovania archetypov krajiny z hľadiska 

rôznych časových horizontov. Vzhľadom na relatívnu stálosť a schopnosť 

absorpcie atribútov označovaných ako tzv. pamäť krajiny je za najvýznamnejší 

ukazovateľ dokumentujúci zachovanie archetypov krajiny považovaný reliéf. 

Vzhľadom na pestrý charakter reliéfu Slovenka je možné od južnej 

nížinnej oblasti po severnú vysokohorskú oblasť determinovať niekoľko 

základných  archetypov krajiny. 

Z uvedeného stručného prehľadu vstupov vyplýva, že pre stanovenie 

archetypov krajiny je potrebná analýza a charakteristika príslušného územia 

z hľadiska: 

 typov reliéfu, mikroreliéfu (abiotické charakteristiky) 

 prejavov krajinotvorných procesov (prírodných aj antropogénnych)  

 potenciálnej prirodzenej vegetácie, ako dôležitého ukazovateľa 

hodnotenia premeny krajiny (biotické charakteristiky) 

 výskytu a usporiadania krajinných prvkov (súčasných a historických) 
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 zastúpenia druhov pozemkov, resp. spôsobov využívania územia 

 kultúrno-historických prejavov v krajine vrátane pamiatok (až na 

úrovni archeologických poznatkov) a objektov reprezentujúcich 

kultúrne dedičstvo 

 spoločensko-historických vývojových medzníkov, ktoré významne 

ovplyvnili vývoj územia. 

Princíp vyčlenenia archetypov krajiny spočíva v strategickom 

a metodicky vhodnom spracovaní všetkých vstupných údajov vo forme 

priestorovej geodatabázy, zahŕňajúcej atribútové dáta zo všetkých vyššie 

načrtnutých oblastí, vrátane archeologických údajov. Následnými kombináciami 

niekoľkostupňových dátových selekcií spĺňajúcich zadané podmienky 

a mnohými priestorovými analýzami sa na základe výstupov geoprocesingu 

vygenerujú možné archetypy krajiny. Výsledky je potrebné podrobiť kontrole, 

následne odstrániť chyby a v prípade potreby použiť postupy štatistickej 

generalizácie. 

Súčasťou identifikácie a výskumu archetypov krajiny je aj tvorba 

digitálnych modelov krajiny.  A to nielen (z prírodovedného hľadiska) 

štandardných modelov pracujúcich s výškopisom a formami využitia územia, 

ale aj spracovanie archeologických predikčných digitálnych modelov. Práve 

prostredníctvom modelov pracujúcich s archeologickými informáciami je 

možné posunúť typizáciu krajiny v zmysle archetypov dopredu. Vzhľadom na 

možnosti získavania údajov z dávnej histórie je pri výskume krajiny vhodné 

preferovať archeológiu zaoberajúcu sa sídlami a stratégiami osídľovania 

územia, pretože práve miesta, na ktorých sa dajú v súčasnosti nájsť artefakty 

ľudských sídiel, nám môžu poskytnúť potrebné argumenty, fakty a informácie 

relevantné pre potreby typizácie krajiny z hľadiska zachovania starobylých 

prvkov. V tvorbe archeologických modelov vzťahujúcich sa na osídlené územia 

sú štandardne kumulované klimatické, geomorfologické, hydrologické a 

geografické vlastnosti krajiny. Ak k takýmto poznatkom pripojíme 

pravdepodobnosť, že komunity, ktoré obývali daný priestor mali aj rovnakú 

kultúru a náboženstvo, predpoklad odhalenia archetypálnych znakov v krajine 

sa zvyšuje a zväčšuje sa aj pravdepodobnosť reálneho odhalenia archetypov 

krajiny. 

Analýza krajiny pomocou geografických informačných systémov s 

využitím ich možností rôznych typov priestorových operácií využívajúcich dáta 

z historických, environmentálnych a archeologických výskumov prináša nový 

rozmer v jej poznávaní. Virtuálna rekonštrukcia krajiny môže významne 

pomôcť pochopiť súčasnú krajinu.  

Navyše v súčasnosti sú už prístupné nové možnosti interpretácie 

výsledkov. V prípade archetypov krajiny, resp. ich spoznávaním v historickom 

kontexte je možné využiť moderné 3D skenery a špeciálne modelovacie 

softvéry pracujúce s mračnami bodov a aj atribútovými údajmi. Táto oblasť 

výskumu poskytuje priestor pre aplikáciu tzv. blízkej digitálnej fotogrametrie, 

ktorej výstupmi sú priestorové modely.  
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Digitalizácia archeologických krajinných artefaktov prostredníctvom 

digitálnej fotogrametrie, ktorá pracuje s digitálnou obrazovou informáciou 

transformovanou do číselnej formy s následným vyhodnotením obsahu 

príslušného digitálneho obrazu v špeciálnom programe (Bitterer 2005) 

predstavuje spolu so spôsobmi spracovania obrazu (image processing) 

a počítačovým videním (computer vision) nevídané možnosti v hľadaní, 

determinovaní a charakterizovaní  archetypov krajiny. 

 

DISKUSIA A ZÁVER 
 

Rámcový metodický postup je založený na využití a spracovaní rôznych 

poznatkov o prírodných (abiotických a biotických) zložkách krajiny, na údajoch 

o spoločensko-historických udalostiach, ktoré dlhodobo formovali a aj 

v súčasnosti prispievajú k pretváraniu krajinnej fyziognómie, štruktúry, obrazu 

krajiny, ako aj na archeologických údajoch súvisiacich s premenami krajiny 

a jej vývojom. Prínosom metodického postupu je vyčleňovania archetypov 

kultúrnej krajiny na základe viacerých kritérií. Prostredníctvom tvorby 

digitálnych virtuálnych modelov krajiny, s dôrazom na archetypálne znaky 

krajiny sa otvára priestor pre vedecké bádania a polemizovania pri postupoch 

vyčleňovania archetypov, či už ide v danom území o dominanciu formy reliéfu, 

alebo rovnaký spôsob a intenzitu využitia územia, či typické zastúpenie 

a priestorovú distribúciu krajinných prvkov. 

Dôležitým prínosom (najmä z aplikačného hľadiska) je možnosť využitia 

navrhnutého metodického postupu v procesoch územného plánovania, pri 

spracovávaní projektov pozemkových úprav, či zostavovaní hydrologických 

plánov, alebo pri vypracovávaní dokumentácií ochrany prírody a krajiny, ktoré 

často zahŕňajú aj spôsoby manažmentu územia. V uvedených dokumentáciách 

je dôležité zohľadňovať nielen krajinnoekologické, ale aj spoločensko-

historické súvislosti vývoja územia. Takýto prístup v praxi v súčasnosti 

absentuje. Veľký nevyužitý priestor je tiež v oblasti implementácie nových 

technológií, využívajúcich nielen v súčasnosti už štandardnú tvorbu 

priestorových geodatabáz, ale aj nové a neustále sa zdokonaľujúce postupy 

digitálnej fotogrametrie. 
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