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Abstract: The aim of this study is to detect and compare landcover changes and 

dynamics of the landscape near 5 different cities in various regions of the country. Our 

hope was to discover present trends in the continuing process of landscape changes and 

try to predict the future landcover. We have used available Corine Land Cover (CLC) 

categorical maps from the years 1990 and 2006 to investigate landcover changes in 5 

urbanised regions of Slovakia. CLC code has a quite diverse legend which would not be 

suitable for modelling in Dinamica EGO 1.4. Therefore we generalised the landscape 

structure to just 5 simple landcover categories: (1) Artificial surfaces, (2) Agricultural 

areas, (3) Forest and semi natural areas, (4) Wetlands and (5) Water bodies. 

Observations and computations of the landscape dynamics were made on an equal area 

of a square 30 x 30 km (900 km
2
). We have focused on 5 regions where the process of 

urbanisation should be more visible than on the remaining part of the country.  

 

Kľúčové slová: Dinamica EGO 1.4, krajinná pokrývka, krajinno-ekologické 

modelovanie 

 

 

ÚVOD 

 

Cieľom článku je zistiť a porovnať dynamiku zmien krajiny v blízkosti 

miest v rôznych oblastiach Slovenska. Pokúsili sme sa zistiť trendy v 

pokračujúcom procese zmien krajiny a na ich základe predpovedať budúci 

vývoj týchto regiónov s pomocou zistených údajov a dostupných podkladových 

mapových vrstiev.  

Zmeny krajinnej pokrývky a využitia krajiny, ich dynamika a 

modelovanie predstavujú v súčasnosti jeden z hlavných záujmov krajinných 

ekológov na Slovensku a vo svete. Tento trend má svoj logický základ v 

znalostiach potvrdzujúcich vplyv týchto zmien na zmeny globálnej klímy, 

pokles biodiverzity, degradáciu pôdy a znečisťovanie vody a ovzdušia (Vitousek 

et al. 1997; Houghton et al. 1999). Koncom minulého a začiatkom tohto 

storočia sa objavilo viacero krajinno-ekologických modelov vo forme 

softvérových nástrojov umožnujúcich analýzu zmien krajinnej štruktúry na 
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základe teórie bunkových automatov, ktoré sa ukázali ako veľmi vhodný nástroj 

na predpovedanie budúceho „vzhľadu“ krajiny. Z veľkého množstva nástrojov 

môžeme spomenúť Environment Explorer (de Nijs et al. 2004; White, Engelen 

2000), a modely ako je CLUE (Verburg et al. 2002) a Land Transformation 

Model (Pijanowski et al. 2002).  

Veľký počet krajinno-ekologických modelov obsahuje zložité metodické 

postupy zahŕňajúce identifikovanie socio-ekonomických a environmentálnych 

hnacích síl zmien (driving forces) (Bürgi et al. 2004; Antrop 2005). Scenár 

nášho modelovania vo svojej podstate predpokladal pokračovanie historických 

trendov. Zvolili sme teda podobný prístup ako vo svojich prácach uplatnili aj 

autori Meyer, Turner (1992), Clarke, Gaydos (1998), Silva, Clarke (2002) a 

Batty, Torrens (2005). V tejto práci sme použili sme sofvér Dinamica EGO 1.4 

vyvinutý a aplikovaný hlavne brazílskymi ekológmi vo výskume pokračujúcej 

deforestácie a urbanizácie juhoamerických pralesov (Cuevas et al. 2008; Soares-

Filho et al. 2010; Teixera et al. 2009). 

  

 

METODIKA 

 

Pri analýze zmien krajinnej pokrývky v 5 oblastiach Slovenska sme 

použili voľne dostupné kategorické mapy Corine Land Cover (CLC) z rokov 

1990 a 2006. CLC kódovanie obsahuje značne diferencovanú legendu, ktorá 

však nebola vhodné pre modelovanie v prostredí sofvérového nástroja Dinamica 

EGO. Pre účely našej štúdie sme teda použili iba prvú úroveň tejto legendy, 

ktorá obsahuje 5 kategórií prvkov krajinnej štruktúry: (1) umelé povrchy, (2) 

poľnohospodárske plochy, (3) lesné a poloprírodné plochy (4), mokrade a (5) 

vodné plochy. Všetky zmeny krajinnej pokrývky boli skúmané v krajinnom 

výreze o rovnakej ploche 30 x 30 km (900 km
2
). Tieto výrezy boli na mape 

umiestnené tak, aby v nich boli zachytené vybrané väčšie Slovenské mestá ako 

centrá urbanizácie. Predpokladali sme, že v týchto oblastiach bude možné 

sledovať výraznejšie dynamické zmeny krajinnej pokrývky v porovnaní s 

ostatnou rurálnou krajinou Slovenska. Zamerali sme sa na 5 oblastí, ktoré sme v 

tejto práci nazvali podľa príslušných miest. Uvádzame ich zoradené a 

očíslované smere východ-západ takto: (1) Košice, (2) Banská Bystrica, (3) 

Žilina a Martin, (4) Nitra, (5) Bratislava. Región Banská Bystrica zahŕňa aj 

mestá Zvolen a Žiar nad Hronom.  

Program Dinamica EGO pracuje pri výpočtoch s rastrovým formátom a 

preto boli všetky použité podkladové mapy tvorené, prípadne konvertované do 

rastrového formátu o veľkosti bunky 100 x 100 metrov a veľkosti mapového 

výrezu 300 x 300 buniek rastra (900 km
2
). Pri modelovaní krajiny je 

nevyhnutné použiť tzv. dátovú kocku (raster data cube), ktorá v našom prípade 

obsahovala tieto mapové podklady získané z Atlasu krajiny Slovenskej 

republiky (Hrnčiarová et al. 2002): digitálny model reliéfu (obr. 3), 

geobotanickú mapu (obr. 4), mapu pôd územia (obr. 5), mapu hlavných 

cestných komunikácií, a mapu sklonu reliéfu odvodenú z DMR (obr. 6). Pre 
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analýzu krajinnej pokrývky sme použili voľne dostupné rastrové kategorické 

mapy Corine Land Cover CLC1990 (obr. 1) a CLC2006 (obr. 2), ktoré sme 

upravili reklasifikovaním tak, aby obsahovali 5 skúmaných prvkov. Základná 

bunka mapového rastra daných máp má rozmery 100 x 100 metrov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1: Mapa CLC 1990 SR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2: Mapa CLC 2006 SR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3: DMR SR 
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Obr. 4: Geobotanická mapa SR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 5: Pôdna mapa SR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 6: Sklonitosť reliéfu SR  

 

Pre každú z 5 vybraných oblastí sme vytvorili vlastnú dátovú kocku. 

Následne sme pre každú oblasť vypočítali transformačné matice typu singlestep 

a multistep transtition matrix (jedno kroková a viac kroková transformačná 

matica). Transformačné hodnoty viackrokovej matice sme vypočítali pre 4 
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štvorročné obdobia. Zvolené rozdelenie nám určuje časové rozpätie našich 

mapových vrstiev krajinnej pokrývky a rovnaké časové rozpätie, ako aj počet 

krokov, bolo následne použité aj pri vytváraní simulovaných máp krajinnej 

pokrývky. Prvú jednoduchú analýzu zmien krajinnej pokrývky sme mohli 

vykonať už pomocou porovnania singlestep matíc jednotlivých oblastí, ktoré 

predstavujú percentuálne zmeny skúmaných kategórií krajinných prvkov a sú 

uvedené v tabuľke. Parametre štatistickej váhy a preukaznosti dát boli 

vypočítané v ďalšom kroku pomocou modulov weights of evidence ranges a 

weights of evidence coefficients. Tieto operácie sú nevyhnutné na určenie 

štatistickej významnosti premenných v kocke rastrových dát, a priamo 

ovplyvňujú výpočet stavu jednotlivých buniek.  

Ďalším krokom bolo spustenie výpočtu modelu pre celú krajinu (celé 

územie Slovenskej republiky). Cieľom tohto prvého behu bolo preveriť 

správanie a presnosť modelu a vytvoriť porovnávaciu hladinu pre neskoršiu 

kalibráciu jednotlivých voliteľných parametrov, ktoré v programe Dinamica 

EGO predstavujú hlavne parametre transformačného modulu Patcher 

(priemerná veľkosť novovznikajúcich plôšok, isometria tvaru plôšok, variancia 

veľkosti plôšok) a modulu Expander. Nastavenie pomeru významnosti medzi 

týmito dvoma modulmi umožnuje prikladať vačšiu váhu pri modelovaní, buď 

na narastanie rozlohy plôšok, alebo na ich rozptýlenie (expanziu) v danom 

rastri. Výsledky modelovania boli overené pomocou dvoch testovacích 

modulov, ktoré sú súčasťou softvéru Dinamica EGO. Prvý modul počíta 

vzájomnú podobnosť skutočnej a simulovanej krajinnej pokrývky. Druhý 

testovací modul používa fuzzy porovnanie týchto máp. Model bol v ďalších 

krokoch kalibrovaný pomocou série spustení s rôznym nastavením parametrov 

transformačných modulov a ich následným testovaním. Pre zjednodušenie 

kalibrovania modelu sme pre tento experiment nastavili jednu hodnotu pomeru 

významnosti (0,7) medzi modulmi Patcher a Expander, ktorá sa počas kalibrácie 

nemení. 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Výstupom modelovania zmien krajinnej pokrývky sú pravdepodobnostné 

mapy a simulované mapy krajinnej pokrývky. Tieto mapy boli generované pre 

každú z vybraných oblastí a sú uvedené na obrázkoch nižšie. Miera 

simulovaných zmien krajinnej pokrývky bola odvodená z vypočítaného trendu 

zmien pre roky mapu krajinnej pokrývky CLC 1990 – CLC 2006, teda obdobie 

16 rokov. Zamerali sme sa na porovnanie dynamiky krajiny v rôznych 

regiónoch Slovensko, ktoré sme urobili pomocou vypočítanej jednokrokovej 

(singlestep) transformačnej matice. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1. Z 

porovnania údajov je zrejmé, že skúmané oblasti krajiny majú rozličnú 

dynamiku zmien krajinnej pokrývky a teda aj trajektória zmien je v jednotlivých 

skúmaných oblastiach rôzna. V prípade ak definujeme proces urbanizácie ako 

zmenu ktorejkoľvek kategórie na kategóriu 1 – umelý povrchom, potom oblasť  
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Tab. 1:  Transformačná tabuľka pre skúmané oblasti (singlestep tranition matrix). 

Zvýraznené sú maximálne hodnoty pre každú transformáciu 

zmena Košice Banská Bystrica Žilina Nitra Bratislava 

1.002 0.0411082941 0.08117613956 0.08868826341 0.04926358558 0.02991758063 

1.003 0.03141977544 0.03038829488 0.01455124801 0.004570848146 0.004737491077 

1.005 0.002988047809 0.0001406865504 0.00116834838 x 0.009604776429 

2.001 0.01360730786 0.02142180095 0.0302830998 0.004549877345 0.02069868996 

2.003 0.03902871247 0.07807266983 0.04818415785 0.006591840371 0.01074235808 

2.005 0.004514672686 9.478672986e-005 0.00366028024 0.001315627184 0.0005021834061 

3.001 0.0004744283139 0.003343835166 0.003542299871 0.004825653798 0.001146549927 

3.002 0.007306196034 0.01420646733 0.0139942711 0.04887920299 0.02392120075 

3.004 x x x x 5.211590577e-005 

3.005 0.001739570484 1.932852697e-005 0.0001967944373 0.00202366127 0.004846779237 

4.001 x x x 0.006756756757 x 

4.002 x x x 0.1554054054 x 

4.003 x x x 0.01351351351 0.09090909091 

4.005 x x x 0.5202702703 x 

5.001 0.01 x 0.03933747412 0.00329218107 0.0055387714 

5.002 0.008 0.009433962264 0.07867494824 0.05349794239 0.001007049345 

5.003 0.044 0.009433962264 0.002070393375 0.00329218107 0.0664652568 

 

okolia Žiliny a Martina vykazuje najvyššiu mieru urbanizácie. Percentuálny 

podiel transformácie 2 – 1 bol na tomto území 3,03 %, čo je viac ako 

dvojnásobná hodnota v porovnaní s hodnotou 1,36 % v Košickom kraji. Na 

druhej strane transformácia opačného smeru tzn. 1 – 2 bola tiež najvyššia v 

oblasti Žiliny a Martina – 8,87%. Oblasť okolia Košíc mala najvyššiu mieru 

transformácie 1 – 3 tzn. prechod z umelých povrchov na lesy a poloprírodné 

oblasti 3,14 %, veľmi podobný údaj sa objavil aj pri oblasti okolia Banskej 

Bystrice 3,04 %. Druhá spomenutá oblasť má najvyššiu mieru premeny 

poľnohospodárskych plôch na lesy a poloprírodné oblasti 7,80 %, spolu s 

oblasťou okolia Žiliny a Martina (4,82 %) majú najvyšší výskyt reforestácie 

alebo procesov sekundárnej sukcesie na opustených poľnohospodárskych 

plochách. Oblasť okolia Nitry preukazuje najvyššiu mieru transformácie medzi 

kategóriami 3 – 1 (0,48 %) a 3 – 2 (4,88 %), ktoré predstavujú odlesňovanie 

krajiny – transformácia lesov a poloprírodných oblastí na umelé povrchy a 

poľnohospodárske plochy. Pri pohľade na transformácie oblasti okolia 

Bratislavy zistíme, že miera urbanizácie (2,07 %) je veľmi podobná miere 

urbanizácie okolia Banskej Bystrice (2,14 %). Úroveň transformácie 2 – 1 je 

najnižšia v sledovaných oblastiach okolia Košíc a Nitry, pričom v oblasti Košíc 

pozorujeme transformáciu umelých plôch a poľnohospodárskej krajiny na lesy a 

poloprírodné plochy, pozorovaná oblasť okolia Nitry v sledovanom období 

nevykazuje žiadne výraznejšie zmeny podobného smeru v štruktúre krajinnej 

pokrývky. Keď teda hodnotíme a porovnávame dynamiku zmien krajinnej 

pokrývky z týchto 5 oblastí môžeme konštatovať, že najvýraznejšie sa krajinná 
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pokrývka menila v oblasti okolia Žiliny a Martina. Pomerne najmenej sa menila 

krajinná pokrývka v okolí Nitry. Transformáciu kategórie 2 na kategóriu 1 

môžeme považovať za najvýznamnejšiu spomedzi všetkých skúmaných 

transformácií – zmena poľnohospodárskej plochy na umelé povrchy. Grafické 

výstupy uskutočneného modelovania sú zobrazené na obrázkoch 7 – 16 a 

porovnania zmien rozlôh jednotlivých kategórií skutočnej a modelovanej 

krajinnej pokrývky uvádzame v grafoch 1 – 5.  

 

 

 
Legenda k obr. 7 – 16:  

 

 

 

  
Obr. 7: Krajinná pokrývka Bratislavy 2006 Obr. 8: Simul. kraj. pok. Bratislavy 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Krajinná pokrývka Nitry 2006  Obr. 10: Sim. kraj. pokrývka Nitry 2022 

umelé povrchy 

poľnohospodárske plochy  

lesné a poloprírodné plochy 

vodné plochy a mokrade 
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Obr. 11: Krajinná pokrývka Žiliny 2006  Obr. 12: Sim. k. pokrývka Žiliny 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Kraj. pokrývka B. Bystrice 2006  Obr. 14: Sim. k. pokrývka B. Bystrice 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Krajinná pokrývka Košíc 2006  Obr. 16: Sim. k. pokrývka Košíc 2022 
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Graf 1: Zmeny v kategórii 1 – umelé povrchy  

 

 

 

Graf 2: Zmeny v kategórii 2 – Poľnohospodárske plochy  

 

 
Graf 3: Zmeny v kategórii 3 – lesy a poloprírodné plochy 
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Graf 4: Zmeny kategórie 4 – mokrade  
 

 
Graf 5: Zmeny kategórie 5 – vodné plochy  

 

 

DISKUSIA 

 

Skúmané územia vykazujú značne odlišné trajektórie zmien krajinnej 

pokrývky. Takéto rozdiely môžu poukazovať na veľmi rozdielne hnacie sily 

zmien v krajine (Antrop 2005). Bez ďalšieho detailnejšie výskumu, ktorý by sa 

venoval identifikácii socio-ekonomických mechanizmov pôsobiacich v 

skúmaných oblastiach krajiny, je však veľmi ťažké pokúsiť sa vysvetliť veľmi 

komplexné procesy ktoré sa v krajinnom priestore odohrávajú. Zaujímavé 

zistenia by mohlo priniesť aj porovnanie výsledkov viacerých vyššie 

spomínaných softvérových nástrojov napr. CLUE (Verburg et al. 2002) s cieľom 

zistiť nakoľko je nami použitý model presný vo svojich predpovediach. Je 

zjavné, že presnosť predpovedí je závislá aj na zvolenej mierke. V našom 

prípade sa veľkosť zrna 100 x 100 m ukázala ako zaujímavá hlavne kvôli 

možnosti skúmať správanie sa krajinnej pokrývky na vhodnom rozlíšení 

vzhľadom k zvolenej mierke výskumu. Testovanie výsledkov modelovania po 
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viacnásobnej kalibrácií modelu opakovane prinieslo presnosť v rozpätí 60 – 

70 %, čo by sme však vzhľadom na použité podklady mohli považovať za 

dostačujúce. Je však dôležité spomenúť, že táto presnosť simulácií nemá v 

niektorých prípadoch isotropný charakter. Z grafického zobrazenia výsledkov 

vyplýva, že model poskytuje vcelku pravdepodobné mapy budúcej krajinnej 

pokrývky, pokiaľ sa jedná o bezprostredné hranice okolie väčších miest 

(rozširovanie Žiaru nad Hronom, Zvolena a Banskej Bystrice obr. 13 a 14). 

Nižšiu schopnosť predpovedať zmeny krajinnej pokrývky sme pozorovali 

napríklad v oblasti Kremnice (obr. 13, 14), kde došlo k zániku mesta (premena 

kategórie 1 na kategórie 2 a 3) a jeho nahradením poľnohospodárskymi 

plochami a lesom. Toto správanie sa nášho modelu je snáď možné vysvetliť 

povahou modelu ako takého a nášho definovania zadania problému, kedy model 

počítal transformácie jednotlivých kategórií len na základe vnútorných pravidiel 

bunkového automatu, a nemal definované žiadne obmedzenia týkajúce sa 

nemožnosti zániku plôch určitej kategórie (napr. kategórie 1 – umelé povrchy). 

Na tomto príklade však vidíme zaujímavý potenciál modelu graficky zobraziť 

dynamiku zmeny krajinnej pokrývky, v tomto prípade zastavenie rozširovania 

mesta a výraznú tendenciu okolitej prírodnej krajiny znovu získať opustené 

alebo nevyužívané plochy. 

 

 

ZÁVER 

 

Dynamika krajinnej pokrývky Slovenska v skúmaných oblastiach okolia 

piatich väčších mestských centier poukazuje na značné rozdiely v rámci 

jednotlivých kategórií krajinných prvkov a naznačuje veľmi rozdielne 

pôsobenie hnacích síl zmien krajiny v jednotlivých oblastiach. Zatiaľ, čo oblasť 

Bratislavy, Žiliny a Martina vykazuje veľkú mieru urbanizácie, v oblasti Košíc 

dochádza k výraznému ubúdaniu poľnohospodárskych plôch, namiesto ktorých 

nastupujú lesy a poloprírodné plochy, pričom rozloha umelých povrchov klesá. 

Podobný trend poklesu umelých plôch sme zaznamenali aj v oblasti Nitry, kde 

zároveň došlo aj k výraznému poklesu rozlohy mokradí. Modelovanie budúceho 

vývoja krajiny pomocou Dinamica EGO 1.4 poskytlo zaujímavé grafické 

výstupy máp krajinnej pokrývky, na základe ktorých je možné určiť 

pravdepodobný charakter krajinnej pokrývky v daných kategóriách v roku 

2022.  
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