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Abstract: The specifications of landscape devices and measures in the field of land 

consolidation (methodical approach). The fundamental law in the field of land 

consolidation is the act no. 330/1991 Zb. on land consolidation, land ownership, land 

offices, land fund, and associations of land owners as implemented by later regulations. 

This contribution describes (on the methodical level) the specifications in the field of 

landscape devices and measures. This methodical approach shows possibilities of 

classification of landscape devices and measures by purpose and by functions in 

practice and also in the scientific branch. 

 

Kľúčové slová: krajinnoekologické opatrenia a návrhy, krajinné opatrenia, 

ekologické opatrenia, zariadenia a opatrenia, pozemkové úpravy 

 

 

ÚVOD 

 
Pojem “krajinnoekologické opatrenia“ vstúpil do terminológie krajinnej 

ekológie v čase rozvoja jej aplikačných odvetví. Už v 70. rokoch 20. storočia sa 

termín “krajinnoekologické opatrenia a návrhy“, vďaka rozvíjajúcej sa 

metodike krajinnoekologického plánovania LANDEP (Ružička 2000) na 

Slovensku, dostal do povedomia odbornej verejnosti. Vznikol v dôsledku snahy 

čo najpresnejšie vyjadriť uplatnenie ekologických prístupov v plánovaní rozvoja 

územia. Požiadavka “ekologizovať“ hospodárenie v krajine sa v danej dobe 

stávala akútnou na všetkých úrovniach, lokálnej, regionálnej a aj globálnej 

(Ružička 1999). Prívlastok “krajinnoekologický“ sa vo vedeckej škole krajinnej 

ekológie na Slovensku (v danej dobe Československej socialistickej republike) 

etabloval pomerne rýchlo a mal v porovnaní s ekologickým prístupom 

predstavovať širší tematický záber. Takto je tento výraz vnímaný doposiaľ.  

Trvalo cca 30 rokov, kým sa krajinnoekologický prístup ku krajine 

prepracoval aj do legislatívnych predpisov, čím sa dostali príslušné dokumenty 

a aktivity vyplývajúce z návrhov opatrení na vyššiu úroveň celospoločenskej 

akceptácie. Až v r. 2000 bola prijatá novela stavebného zákona (č. 237/2000 

Z. z.), v ktorej bol krajinnoekologický plán deklarovaný ako súčasť prieskumov 

a rozborov územnoplánovacej dokumentácie. Podľa § 139a, ods. 4 uvedenej 
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novelizácie stavebného zákona (č. 50/1976 Zb.) je krajinnoekologický plán 

„komplexný proces vzájomného zosúlaďovania priestorových požiadaviek 

hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami, 

ktoré vyplývajú zo štruktúry krajiny. Krajinnoekologický plán súčasne 

zabezpečuje vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny, 

ochranu a racionálne využívanie prírody, biodiverzity a prírodných zdrojov, 

tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability a bezprostredného 

životného prostredia človeka. Štruktúra krajiny a jej prvky sa prejavujú ako 

limity, obmedzenia alebo podporujúce faktory požadovaných činností v danom 

území“. 

Od r. 2004 je krajinný plán definovaný aj v zákone č. 364/2004 Z. z. o 

vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Vo vodnom zákone je 

spresnený plán manažmentu povodia a definovaná je tiež väzba na krajinný 

plán. 

S krajinnoekologickými návrhmi a opatreniami sa v súčasnosti 

stretávame najčastejšie v súvislosti s územným plánovaním a s rozvojom území. 

Ako však ukazuje prax, implementácia krajinnoekologických postupov v danej 

oblasti nie je na požadovanej úrovni, čo má základ v nedostatkoch 

vyplývajúcich z právnych predpisov. Dlhodobo pretrvávajú snahy 

nespracovávať v rámci územnoplánovacej dokumentácie krajinnoekologické 

podklady. Preto vznikla potreba existencie samostatného právneho predpisu, 

zákona o krajinnom plánovaní, ktorého snaha presadiť a schváliť bola 

najsilnejšia v rokoch 2004-2005. Návrh zákona o krajinnom plánovaní 

upravoval uplatnenie ekologických aspektov v územnom plánovaní a územnom 

rozvoji v zmysle ekologicky optimálneho priestorového usporiadania a 

funkčného využívania krajinných štruktúr, zmien v ich využití a ochrany ich 

hodnôt. Návrh spomenutého zákona, ktorý skončil neúspechom (pozn. zákon sa 

nedostal do etapy schvaľovania), prezentoval výrazne komplexnejší pohľad na 

krajinu, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. V návrhu zákona boli 

integrované požiadavky na krajinu deklarované ekológmi, urbanistami a 

krajinnými inžiniermi. Preto sa súčasne objavovali termíny krajinné a 

krajinnoekologické plánovanie, pričom v súčasnosti predstavujú synonymá so 

svojím historickým pôvodom.  

V tejto súvislosti je preto vhodné termín “krajinnoekologické opatrenia a 

návrhy“ obdobne nazývať “krajinnými opatreniami a návrhmi“, keďže ich 

objektom záujmu je krajina a vedecká podstata pojmov pochádza z jedného 

vedného odboru – krajinnej ekológie, ktorej pôvod je deklarovaný vo vedných 

disciplínach geografia a ekológia. V dnešnej dobe nie je pre prax podstatné, či 

rozlišujeme striktne slovné spojenia “krajinné opatrenia“ a “krajinnoekologické 

opatrenia“. Podstatou je, že ide o opatrenia navrhované a realizované v krajine 

za určitým účelom a plniace v území konkrétne funkcie. To, že majú o. i. aj 

ekologický aspekt by malo byť v súčasnosti pre vyspelú spoločnosť 

samozrejmé, najmä spoločnosť, v ktorej sa deklarujú princípy udržateľného 

rozvoja. 
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KRAJINNÉ PLÁNOVANIE A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

 

Krajina predstavuje dynamický priestorový systém tvorený prvkami a 

javmi, ktoré sú výsledkom prírodných a antropogénnych procesov. Na základe 

toho, aký má krajina potenciál, ako je využívaná a aké funkcie plní, môže byť 

chápaná ako materiálny zdroj (vodné zdroje, pôdne zdroje, lesy, nerasty a pod.) 

alebo priestor, ktorý môže človek využívať (bývanie, rekreácia, hospodárske 

aktivity a pod.). Krajina tiež môže reprezentovať scénu environmentálnych 

problémov, alebo naopak, môže byť objektom rozjímania, kedy človek svojimi 

zmyslami vníma predovšetkým krásu a estetiku krajinného obrazu.  

Vzhľad súčasnej krajiny je odrazom potrieb spoločnosti a výsledkom 

aktivít ľudskej činnosti. Zásadnú zmenu v krajine Slovenska, v jej štruktúre a 

kvalite, priniesla kolektivizácia v 50. rokoch minulého storočia. Zmeny v 

krajine nemali len vizuálny prejav spôsobený sceľovaním pozemkov, 

odstraňovaním vegetačných porastov a zmenou spôsobu hospodárenia. Mali aj 

iný rozmer, súvisiaci s vlastníctvom pozemkov. Po spoločenských zmenách, 

ktoré nastali po r. 1989, ovplyvnilo významne kvalitu krajiny a spôsob 

využívania územia vracanie pôdy pôvodným vlastníkom, resp. ich dedičom a 

procesy súvisiace s novým usporadúvaním pozemkov. Bez usporiadania 

vlastníctva a realizácie mnohých úkonov na úrovni katastrov nehnuteľností, nie 

je možné úspešne aplikovať návrhy a opatrenia vyplývajúce z plánovacích 

procesov, či už ide o klasické územné plánovanie, alebo o pozemkové úpravy – 

etapu návrhu funkčného usporiadania územia, alebo o návrhy súvisiace s 

ochranou prírody a pod. Na reálne uskutočnenie jednotlivých návrhov a 

opatrení v konkrétnych územiach je potrebné, aby boli pozemky vlastnícky 

vysporiadané a najvhodnejšie je, ak sú aj nanovo rozdelené (pozn. pozemky sú 

na väčšine územia Slovenska vlastnícky veľmi rozdrobené a tým sú nepoužiteľné 

pre zmenu využitia územia), t. j. aby bolo možné jednoznačne identifikovať 

vlastníka/vlastníkov, prípadne aj nájomcu/nájomcov pozemkov. Potrebná je tiež 

znalosť obmedzení v zmysle hospodárenia a starostlivosti o územia vyplývajúca 

z mnohých právnych predpisov. Nie sú to iba obmedzenia technického 

charakteru súvisiace s prvkami druhotnej krajinnej štruktúry a prvkami 

infraštruktúry terciárneho charakteru a ich ochranných, či hygienických pásiem 

(napr: cesty, železnice, vodné toky a plochy, energovody atď.), ale ide tiež o 

územia so špecifickými podmienkami na hospodárenie, o chránené územia 

zákonom o ochrane prírody a krajiny (č. 543/2002 Z. z.), o územia sústavy 

NATURA 2000 a pod. 

Z uvedeného vyplýva, že zákon o pozemkových úpravách (č. 330/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov), v ktorom je deklarované „racionálne 

priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného 

nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného 

vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami 

ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, 

funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami 

moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja 
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vidieka“ (§ 1) vznikol ako prirodzený dôsledok spoločenskej požiadavky. 

Dôvodom realizovania pozemkových úprav je podľa spomínaného zákona (§ 2 

ods. d) o. i. zlepšenie ekologickej stability územia, ale aj celkového krajinného 

rázu, a to predovšetkým poľnohospodárskej krajiny, ktorej vzhľad a charakter 

bol na Slovensku v minulosti výrazne zmenený (viac pozri v práci Pauditšová in 

Kozová et al. 2010). 

Zákon o pozemkových úpravách teda deklaruje snahu aplikovať vedecké 

poznatky premietnuté do krajinného plánovania, a to predovšetkým 

prostredníctvom návrhov opatrení pre tvorbu a ochranu krajiny. Tieto sa 

metodicky opierajú o LANDEP, ktorý predstavoval ideový základ aj pre tvorbu 

metodiky na spracovanie územných systémov ekologickej stability (ktoré sú 

súčasťou prieskumov rozborov územnoplánovacej dokumentácie) na 

regionálnej a miestnej úrovni. 

Pozemkové úpravy zahŕňajú (§ 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov): 

 zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj 

súvisiacich iných vecných práv (§ 151a až 151n a § 602 Občianskeho 

zákonníka) v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov 

(scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), 

 technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia 

súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov. 

Ako vidieť, terminológia týkajúca sa opatrení má teda v procesoch 

súvisiacich s pozemkovými úpravami široký záber. Nie je totožná s 

klasifikáciou krajinnoekologických opatrení uplatňovaných v krajinnom 

plánovaní. S cieľom vzájomného zosúladenia týchto prístupov, v záujme 

prepojenia vedy a praxe sa krajinnoekologické opatrenia (najmä na miestnej 

úrovni, pretože pozemkové úpravy sa obvykle spracovávajú na úrovni 

katastrálnych území) označujú v rámci pozemkových úprav ako tzv. ekologické 

opatrenia a zariadenia. Táto terminológia nebola donedávna v 

krajinnoekologicky orientovaných vedných disciplínach etablovaná. 

Principiálne však ide o opatrenia, ktoré sú v krajinnej ekológii obecne nazývané 

ako manažmentové, pretože sa nimi ovplyvňuje “fungovanie“ krajiny s cieľom 

zabezpečiť jej funkčnosť a rovnováhu. Zariadenia je možné prirovnať k 

hmotným objektom, teda v terminológii krajinnej ekológie ide o krajinné prvky 

antropogénneho pôvodu, ktoré môžu byť technického charakteru, ale môže ísť 

aj o biotické prvky, napr. vegetačný porast. V uvedenom kontexte je teda možné 

v krajinnoekologicky orientovaných vedných disciplínach akceptovať novo 

vzniknutý pojem „krajinné opatrenia a zariadenia“. 

Okrem zákona č. 330/1991 Zb., ktorým sa riadia jednotlivé činnosti v 

projektoch pozemkových úprav, definujú hlavné zásady a príklady možného 

riešenia jednotlivých projektov aj rôzne metodické návody, ktoré majú 

odporúčací (nie záväzný) charakter. Od roku 1991 ich bolo vydaných niekoľko, 

mnohé z nich boli priebežne aktualizované. K najpoužívanejším metodickým 

návodom patria: 
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 Metodický návod všeobecná časť a konanie o začatí pozemkových úprav 

(MP SR, 2001), 

 Metodický návod na vypracovanie MÚSES pre potreby pozemkových úprav 

(MP SR, 2005; Pauditšová et al., 2007), 

 Metodický návod na projektovanie pozemkových úprav (MP SR, 2007), 

 Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt 

pozemkových úprav (MP SR, 2008), 

 Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav (Muchová, Vanek 

et al., 2009).  

 

 

ÚČEL A FUNKCIA OPATRENÍ A ZARIADENÍ V RÁMCI 

POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 

Zariadenia a opatrenia sa pre potreby pozemkový úprav členia na verejné 

a spoločné. Takáto klasifikácia súvisí s vlastníckymi vzťahmi k pozemkom, 

ktorých riešenie a usporiadanie je neoddeliteľnou súčasťou projektov 

pozemkových úprav. Základné členenie opatrení a zariadení podľa zákona č. 

330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov je uvedené v § 12. 

Verejné zariadenia a opatrenia slúžia predovšetkým obyvateľom obce 

patriacej do obvodu projektu pozemkových úprav (v zmysle § 12, ods. 3 zákona 

č. 330/1991 Zb.). Sú to najmä:  

 zariadenia na rekreáciu, 

 športové zariadenia, 

 zariadenia na dodávku pitnej vody, 

 čistenie odpadových vôd, 

 skládky tuhého komunálneho odpadu, 

 ďalšie verejné zariadenia a opatrenia. 

K verejným zariadeniam a opatreniam sú tiež často pričleňované: 

 pozemky určené projektom pozemkových úprav, na ktorých sa nachádzajú, 

alebo by sa mali realizovať prvky patriace do územného systému ekologickej 

stability na regionálnej a nadregionálnej úrovni 

 pozemky v obvode pozemkových úprav, ktoré by mohli byť vyňaté z obvodu 

pozemkových úprav podľa § 4 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách a na 

ktorých sa nachádzajú stavby, ktoré by mali byť vo vlastníctve štátu alebo 

obce alebo vyššieho územného celku, ako sú: cestné komunikácie, železnice 

a vodné plochy vybudované do 24. júna 1991 (v zmysle zákona č. 330/1991 

Zb. § 11, ods. 24) 

 pozemky, ktoré sú územným plánom, alebo ak tento nie je spracovaný, tak aj 

na základe dohody s obcou, označené ako plochy pre individuálnu bytovú 

výstavbu, priemyselné parky alebo sú vyčlenené kvôli iným špecifickým 

záujmom obce. 

Spoločnými zariadeniami a opatreniami (v zmysle zákona č. 330/1991 
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Zb. § 12, ods. 4) sú také prvky v krajine, ktoré slúžia najmä vlastníkom 

pozemkov v obvode pozemkových úprav. Sú to:  

 cestné komunikácie (poľné a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie 

pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, brody, železničné priecestia 

a i.) – označované v projektoch pozemkových úprav ako tzv. komunikačné 

opatrenia a zariadenia 

 protierózne opatrenia a zariadenia slúžiace na ochranu pôdy pred 

veternou a vodnou eróziou, ako aj súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, 

vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky, protierózne medze, 

prielohy, terasy, záchytné priekopy a i.) 

 opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú najmä v 

posilnení ekologickej stability územia (biokoridory, biocentrá, interakčné 

prvky) – označované v projektoch pozemkových úprav ako tzv. ekologické 

opatrenia a zariadenia 

 vodohospodárske opatrenia a zariadenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred 

prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie 

vlahového deficitu (nádrže, rybníky, ochranné nádrže, ochranné hrádze, 

odvodnenia, závlahy, revitalizácie tokov a i.) 

 ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia. 

Uvedená klasifikácia vychádza z potrieb riešenia akútnych problémov v 

krajine, ale z globálneho hľadiska je nesystémová. Vodohospodárske opatrenia, 

ako aj protierózne opatrenia sú zároveň opatreniami na ochranu životného 

prostredia. 

Z pohľadu krajinnoekologického nie je tiež nevyhnutné klasifikovať 

opatrenia a zariadenia na verejné a spoločné. Je dôležitá vedomosť, kto je 

vlastníkom pozemku, na ktorom je umiestnené dané zariadenie a opatrenie, a to 

najmä z pohľadu starostlivosti o dané krajinné prvky. Príspevok sa však zaoberá 

špecifikami opatrení, navrhovaných v rámci pozemkových úprav na účely, ktoré 

v konečnom dôsledku zabezpečujú racionálne fungovanie krajiny s 

ekostabilizačným efektom, pričom sú prioritami ochrana krajiny, ľudí a ich 

majetku. Členenie na verejné a spoločné zariadenia a opatrenia nie je z tohto 

aspektu podstatné, ale je akceptované. Z vyššie uvedených faktov vyplynulo, že 

pre systémový prístup ku klasifikácii opatrení a zariadení je vhodné priorizovať 

najskôr ich účel a následne funkčné hľadisko. 

Základná klasifikácia zariadení a opatrení v rámci projektov 

pozemkových úprav, a teda pre účelovo vyčlenené územia (obvody 

pozemkových úprav) spracovávané v malých mapových mierkach, by mala 

vychádzať z ich účelu. Podľa neho je možné rozlišovať opatrenia a zariadenia s: 

 komunikačným účelom, 

 hospodárskym účelom, 

 ochranným účelom, 

 estetickým účelom, 

 iným špecifickým účelom. 

Jednotlivé zariadenia a opatrenia môžu plniť minimálne jednu, ale môžu 
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plniť zároveň viac funkcií. Inými slovami, to isté opatrenie, či zariadenie môže 

byť vytvorené jednoúčelovo, ale aj viacúčelovo. V rámci jedného účelu môže 

plniť jednu a viac funkcií, ale je možné, že môže mať aj viac účelov a 

pochopiteľne plniť aj viac funkcií v krajine. Napr. ochranná vodná nádrž môže 

plniť hospodársky účel (konkrétne vodohospodársky) tým, že zachytáva v 

kritickom období roka vodu v krajine a zároveň plní ochranný účel, konkrétne 

má protipovodňovú funkciu. Iný príklad predstavuje líniový drevinový porast 

majúci ochranný a zároveň estetický účel, plniaci protieróznu funkciu, 

mikroklimatickú funkciu, krajinotvornú funkciu a pod. 

 

 

METODICKÝ PRÍSTUP KU KLASIFIKÁCII OPATRENÍ A 

ZARIADENÍ V RÁMCI POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 

Klasifikácia opatrení a zariadení v rámci pozemkových úprav podľa 

účelu, v rámci ktorého môžu plniť rôzne funkcie je nasledovná: 

 komunikačný účel 

o funkcia dopravná 

o funkcia prepravná/distribučná 

o funkcia doplnková  

 hospodársky účel 

o  vodohospodársky účel 

 distribučná funkcia (dodávka pitnej vody, úžitkovej vody) 

 odvodňovacia funkcia 

 protipovodňová funkcia 

 vodozáchytná funkcia 

 regulačná 

 kumulačná 

 protierózna  

 zavlažovacia funkcia 

 funkcia upravovať vlastnosti vody 

 funkcie s tzv. „re-aktivitami“ (rekultivačná, revitalizačná, renaturačná) 

 funkcia produkčná 

o  lesohospodársky účel 

 priorita hospodárskych lesov 

 priorita lesov osobitného určenia 

 priorita ochranných lesov 

o  poľnohospodársky účel 

 funkcia živočíšnej produkcie  

 priorita štandardného hospodárenia na pôde 

 priorita ekologického hospodárenia na pôde 

 funkcia rastlinnej produkcie  

 priorita štandardného hospodárenia na pôde 

 priorita ekologického hospodárenia na pôde 

 ochranný účel 
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o protierózna funkcia 

o protipovodňová funkcia 

o ochrana proti zosuvom pôdy 

o ekologická funkcia 

 druhová ochrana 

 ochrana biotopov 

 územná ochrana 

o funkcia ochrany charakteristického vzhľadu krajiny 

 estetický účel 

o funkcia krajinotvorby 

o funkcia vizuálno-estetická 

o  funkcia maskovacia 

 špecifický účel 

o funkcia bývania 

o funkcia výrobno-prevádzková 

o funkcia ťažobná 

o funkcia skladová 

o funkcia infraštruktúrna 

o funkcia rekreačná a športová 

o iné špeciálne funkcie. 

Opatrenia a zariadenia často plnenia rôzne funkcie a aj účely. Z tohto 

dôvodu sú niektoré konkrétne zariadenia a opatrenia v nasledovnej klasifikácii 

uvádzané opakovane. Vymenované opatrenia a zariadenia netvoria uzavretú a 

nemennú množinu, ale prezentujú najčastejšie v praxi navrhované a aj 

aplikované opatrenia a zariadenia. 

Klasifikácia opatrení a zariadení (konkrétnych hmotných objektov v 

krajine) v rámci pozemkových úprav podľa funkcií, ktoré môžu plniť, je 

nasledovná: 

 

Komunikačné opatrenia a zariadenia s: 

 funkciou dopravnou: 

o cesty rôznych kategórií 

o železnice 

o plochy letísk 

o heliporty 

o plochy prístavov 

o lanové dráhy 

o iné 

 funkciou prepravnou/distribučnou 

o cesty rôznych kategórií 

o železnice 

o plochy letísk 

o heliporty 

o plochy prístavov 

o lanové dráhy 
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o iné 

 funkciou doplnkovou 

o výhybne 

o parkovacie plochy 

o stojiská. 

 

Vodohospodárske opatrenia a zariadenia s/so: 

 distribučnou funkcia (dodávka pitnej vody, úžitkovej vody): 

o potrubia rôzneho priemeru a materiálu 

o čerpacia stanica + prívod a rozvod vody 

 odvodňovacou funkciou: 

o hydromeliorácie 

 protipovodňovou funkciou: 

o veľké zásobné vodné nádrže (priehrady) 

o ochranné retenčné nádrže 

o suché ochranné nádrže 

o polosuché ochranné nádrže 

o vsakovacie ochranné nádrže 

o protipovodňové hrádze (zemné, kamenné, zmiešané) 

 vodozáchytnou funkciou: 

o veľké zásobné vodné nádrže (priehrady) – funkcie: vodárenská, 

závlahová, priemyslová, kompenzačná, protipožiarna, dažďová, 

retardačná...)  

o viacúčelové malé vodné nádrže 

o ochranné retenčné nádrže 

o suché ochranné nádrže 

o polosuché ochranné nádrže 

o vsakovacie ochranné nádrže 

o protipovodňové hrádze (zemné, kamenné, zmiešané) 

 zavlažovacou funkciou a funkciou distribúcie vody 

o vodný zdroj 

o čerpacia stanica + prívod a rozvod vody 

o odberný objekt  

o závlahové zariadenia  

 funkciou upravovať vlastnosti vody 

o sedimentačná nádrž 

o chladiaca nádrž 

o predhrievacia nádrž 

o biologická nádrž 

o dočisťovacia nádrž 

o nádrž na zachytávanie a odbúravanie živín 

o iné 

 tzv. „re-“ funkciami: 

o rekultivačnou (vodné plochy vzniknuté pri revitalizácii antropogénne 

narušených a devastovaných plôch, najčastejšie ide o bývalé ťažobné 
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priestory, napr. vyhĺbeniny po štrkoviskách, kameňolomy, povrchové 

bane, odkaliská a pod.) 

o revitalizačnou funkciou 

 technické opatrenia 

 úprava koryta (zmena pôdorysného tvaru, priečneho profilu, šírky a 

hĺbky koryta, sklonu svahov, použitého materiálu – betón, kameň, 

drevo, vegetácia) 

 úprava dna toku (tvar a materiál – frakcie podľa vhodnosti: 

balvany, obliaky, štrk, piesok, íly, organický materiál, napr. vetvy 

stromov, listy a pod.) 

  sprietočnenie ramien toku (s prioritou úpravy hydrologického 

režimu) 

 odstránenie bariérových prvkov, resp. minimalizácia bariér 

/vzhľadom na migračnú funkciu tokov/ 

 úprava prietoku vody, regulácia odtoku 

 biotechnické opatrenia 

 úprava brehových porastov  

 výsadba brehových porastov (kríková a stromová vegetácia) 

 sprietočnenie ramien toku (s prioritou tvorby pôvodných biotopov) 

o  renaturačnou funkciou 

 regulácia toku a úprava koryta do historického stavu  

 úprava agradačných a degradačných procesov 

 sprietočnenie ramien toku 

 výmena druhov sprievodnej vegetácie 

 doplnenie brehových porastov 

 špeciálny manažment v inundačnom území (hospodárske postupy, 

návrat vegetačných porastov do krajiny...) 

 funkciou produkčnou 

 rybochovné nádrže (teplovodné a studenovodné) 

 liahňové a trecie rybníky 

 plôdikové výťažníky 

 komorové rybníky 

 karanténne rybníky  

 a iné. 

 

Lesohospodárske opatrenia a zariadenia s: 

 funkciou hospodárskych lesov 

 funkciou lesov osobitného určenia 

 funkciou ochranných lesov. 

 

Poľnohospodárske opatrenia a zariadenia s: 

 funkciou živočíšnej produkcie  

o priorita štandardného hospodárenia na pôde 

o priorita ekologického hospodárenia na pôde 

 funkciou rastlinnej produkcie  
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o priorita štandardného hospodárenia na pôde 

o priorita ekologického hospodárenia na pôde 

 funkciou inej (špecifickej) poľnohospodárskej produkcie. 

 

Opatrenia a zariadenia ochranného charakteru (účelu) s: 

 protieróznou funkciou (proti veternej a vodnej erózii) v zmysle normy STN 

75 4501 Protierózna ochrana poľnohospodárskej pôdy (upravené autorkou) 

o organizačné opatrenia 

 protierózne rozmiestnenie plodín 

 veľkosť, tvar a rozmiestnenie honov 

 výber pestovaných plodín 

 cestná sieť 

o agrotechnické opatrenia 

 vrstevnicové obrábanie pôdy 

 bezorbové technológie 

 striedanie plodín (viacročné krmoviny – oziminy – jariny – 

okopaniny) 

 pôdoochranná agrotechnika a mulčovanie 

 protierózne osevné postupy 

 úprava štruktúry pôdy 

 zvýšenie vlhkosti povrchu pôdy 

 úprava povrchu pôdy (stabilizácia a zdrsnenie) 

o biologické  

 pásové pestovanie plodín 

 ochranné zatrávňovanie (zasakovacie trávnaté pásy) 

 ochranné zalesňovanie 

 ochranné lesné pásy (vetrolamy) 

o technické, biotechnické 

 terénne úpravy, spevnenia svahov 

 vytváranie terás, prehrádzok 

 povrchové odvodnenie územia (priekopy, prielohy, zatrávnené 

údolnice...) 

 ochranné protierózne nádrže zachytávajúce vodu, erózne zmyvy a 

splaveniny 

 prenosné zábrany 

 protipovodňovou funkciou 

o veľké zásobné vodné nádrže (priehrady) 

o ochranné retenčné nádrže 

o suché ochranné nádrže 

o polosuché ochranné nádrže 

o vsakovacie ochranné nádrže 

o protipovodňové hrádze (zemné, kamenné, zmiešané) 

 funkciou ochrany proti zosuvom pôdy 

o horizontálne odvodňovacie vrty 

o spevňovanie svahov (zaťaženie päty svahu) 



141 

o povrchové jarky (drény) 

o ochranné stabilizačné valy/steny 

 funkciou ekologickou 

o druhová ochrana 

 opatrenia vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody a krajiny a iných 

platných dohovorov a smerníc 

 manažmentové opatrenia, napr.: 

 pasenie 

 kosenie 

 ekologické spôsoby hospodárenia 

 obmedzovanie aktivít v území vo vybraných termínoch (napr. 

hniezdenie vtákov, vyvádzanie mláďat, kvitnutie konkrétnych 

rastlinných druhov a pod.) 

 delimitácia druhov pozemkov, napr. orná pôda na trvalý trávnatý 

porast, na lesný porast a pod. 

 a mnohé iné 

o ochrana biotopov 

 opatrenia vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody a krajiny a iných 

platných dohovorov a smerníc 

 manažmentové opatrenia, napr.: 

 pasenie 

 kosenie 

 ekologické spôsoby hospodárenia 

 obmedzovanie aktivít v území vo vybraných termínoch (napr. 

hniezdenie vtákov, vyvádzanie mláďat, kvitnutie rastlín 

konkrétnych druhov a pod.) 

 delimitácia druhov pozemkov, napr. orná pôda na trvalý trávnatý 

porast, na lesný porast a pod. 

 a mnohé iné 

o územná ochrana 

 opatrenia vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody a krajiny 

 rekultivačné opatrenia, napr.: 

 odstraňovanie drevinových porastov 

 odstraňovanie biomasy 

 úpravy terénu 

 úprava devastovaných plôch 

 atď. 

 manažmentové opatrenia, napr.: 

 pasenie 

 kosenie 

 ekologické spôsoby hospodárenia 

 obmedzovanie aktivít v území vo vybraných termínoch (napr. 

kvitnutie konkrétnych rastlinných druhov a pod.) 

 delimitácia druhov pozemkov, napr. orná pôda na trvalý trávnatý 

porast, na lesný porast a pod. 



142 

 návrh nových krajinných prvkov (bodové – solitéry, interakčné 

prvky; líniové – stromoradia, aleje, interakčné prvky líniového 

charakteru; pásové – biokoridory; plošné – biocentrá, interakčné 

prvky plošného charakteru) 

 a mnohé iné 

 funkciou ochrany charakteristického vzhľadu krajiny 

o zachovávanie historických krajinných štruktúr 

o obnova prvkov historickej krajinnej štruktúry 

o rekonštrukcia historicky významných a dominantných krajinných prvkov 

o obnova a rekonštrukcia drobných sakrálnych krajinných prvkov 

o atď. 

 

Opatrenia a zariadenia estetického charakteru (účelu) s: 

 funkciou krajinotvorby 

o vegetačné porasty plošné 

o vegetačné porasty líniové 

o solitéry 

o okrasné jazierka, malé vodné plochy so zabezpečením cirkulácie vody 

o budovanie vyhliadkových veží 

o budovanie prvkov drobnej architektúry 

o a pod. 

 funkciou vizuálno-estetickou 

o výsadba atraktívneho druhového zloženia vegetácie z hľadiska:  

 farebnosti porastov 

 formy porastov 

 štruktúry porastov 

o  úprava poľnohospodársky využívaných plôch z hľadiska: 

 druhového zloženia kultúrnych plodín 

 farebnosti kultúrnych plodín 

 výsadba trávových pásov charakteru lúčnych porastov medzi 

intenzívne využívanými honmi 

 funkciou maskovacou 

o vegetačné porasty plošné 

o vegetačné porasty líniové. 

 

Opatrenia a zariadenia špeciálneho charakteru (účelu) s: 

o funkciou bývania 

o funkciou výrobno-prevádzkovou 

 výrobné prevádzky rôzneho typu a rozsahu 

 skládky odpadu 

 čistiarne odpadových vôd  

 iné 

o funkciou ťažobnou 

 štrkoviská 

 povrchové lomy 
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 haldy, násypy, odkaliská atď. 

 portály banských diel 

 areály banskej činnosti 

 atď. 

o funkciou skladovou 

o funkciou infraštruktúrnou 

 objekty súvisiace s energetickými zariadeniami 

 objekty súvisiace s produktovodmi 

 objekty súvisiace so šírením signálov 

o funkciou rekreačnou a športovou 

 rybníky, jazerá 

 športoviská rôzneho charakteru 

 lanové dráhy 

 rekreačné zariadenia 

 táboriská 

 skanzeny 

 múzeá v prírode 

 zoologické záhrady 

 botanické záhrady 

 historické železnice 

 výrobné areály s historickou hodnotou 

 atď. 

o  inými špeciálnymi funkciami. 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Účel, obsah a forma pozemkových úprav sú v každej krajine odrazom 

politických a hospodárskych pomerov, ale aj právnych a spoločenských 

vzťahov (Rybársky et al. 1991). Na Slovensku máme zabezpečenú existenciu 

právnych predpisov regulujúcich procesy súvisiace s pozemkovými úpravami, 

máme nástroje využiteľné pri uplatňovaní návrhov krajinných opatrení a 

zariadení s rôznymi účelmi a funkciami a existuje aj spoločenská požiadavka na 

realizovanie pozemkových úprav. Ak teda pozemkové úpravy neprebiehajú, 

alebo sú pozastavené, sú na to iné dôvody. 

Klasifikácia krajinných opatrení opísaná v príspevku predstavuje prístup, 

ktorý v porovnaní s používanými pravidlami v súčasnosti systematickejšie 

odzrkadľuje potreby a pravidlá korešpondujúce s princípmi plánovacích 

procesov na Slovensku. Opatrenia a zariadenia, ktoré sú rozčlenené podľa účelu 

a funkcie zároveň prezentujú svojou širokospektrálnosťou komplexnosť 

pozemkových úprav. 

Pozemkové úpravy, resp. realizácia návrhov a opatrení v praxi, ktoré 

vyplývajú z konkrétnych projektov, umožňujú vhodne navrhnutým 

manažmentom krajiny zosúladiť dôsledky prírodných a antropogénnych 

procesov, zabezpečiť existenciu jedinečnosti krajinných typov aj pre budúce 

generácie. Prostredníctvom realizácie projektov pozemkových úprav môžeme 
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cieľavedomou činnosťou smerujúcou k zvyšovaniu kvality krajiny naplniť vízie 

krajinného plánovania, pričom je možné lokálne zachovať aj charakteristické 

črty krajiny vyplývajúce z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania. 

Aj z tohto hľadiska je dôležité exaktne a systematicky sa zaoberať návrhmi 

krajinných opatrení a zariadení. 
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