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Abstract: An example of modified methodical process for determining of 

recreational development potential. The knowledge of landscape potentials are 

essential for the optimum use of natural and socioeconomic resources. In this paper we 

will deal with recreational potential. Its use is often restricted or limited by various 

socioeconomic factors, especially the threat and disruption of natural resources due to 

the stress factors, as well as legislative limits (conservation of nature, landscape and 

natural resources). The development of recreation is oriented precisely in places, where 

the environment is particularly sensitive to human impact, so recreation at the local 

level can have the disastrous consequences. Therefore is very important to know the 

limits and potentials of the territory. It is also necessary to use the country in 

accordance with sustainable development so that natural and cultural heritage has 

remained preserved for the future generations. 
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ÚVOD 

 

Podľa Hubu (1982) má človek zložitý vzťah ku krajine. V krajine sa 

zrodil, je s ňou bytostne spätý svojím biologickým i duchovným životom. 

Krajina poskytuje človeku vzduch, vodu, potraviny a vplýva aj na jeho myslenie 

– človek je vo svojej mysli v neprestajnom priamom, či nepriamom kontakte s 

krajinou cez jej stavy – dané počasím, ročným obdobím, závislosťou od jej 

zdrojov a krajina mu poskytuje tiež duchovné inšpirácie a zotavenie. Z tohto 

hľadiska je človek súčasťou krajiny a je od nej neoddeliteľný, nemôže bez nej 

existovať. Krajina ďalej poskytuje človeku prístrešie, je jeho domovom. Tento 

vzťah núti človeka krajinu chrániť. Na druhej strane je krajina priamym 

(prvovýroba), alebo nepriamym (druhovýroba a ďalšie pracovné úrovne) 

predmetom práce človeka. Ide o vzťah ku krajine, ktorý je daný človekom – 

tvorcom materiálnych statkov. Tento vzťah núti človeka naopak krajinu stále 

intenzívnejšie využívať nehľadiac na jej ohraničené zdroje. Ide o vzťah ku 

krajine ako k bezhraničnej „komore“. 
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Preto pojem „krajinný potenciál“ nadobúda stále väčší význam. Ide o 

potenciál krajiny, ktorý možno využiť v prospech ľudských potrieb, ale len do 

takej miery, aby nedošlo k nezvratným zmenám v jej štruktúre a jej schopnosti 

neprestajného obnovovania sa.  

Pojem krajinný potenciál sa zrodil v Nemecku, kde táto téma dominovala 

v základnom výskume krajinnej ekológie v 70. rokoch minulého storočia. 

Zaviedol ho nemecký krajinný ekológ Neef (1996), ktorý pod týmto pojmom 

chápe súhrn všetkých vlastností krajiny, ktoré vytvárajú predpoklady pre 

ekonomické zhodnocovanie priestoru krajiny, s jeho látkami a energiami 

tvoriacimi jeho štruktúru.  

Potenciál je tiež predpoklad, schopnosť, výkonnosť prírodného priestoru 

krajiny splniť požiadavky spoločenského reprodukčného procesu, určované 

potrebami a úžitkovými cieľmi spoločnosti (Neef et al. 1973 in Tremboš 1993). 

Podmienkou výskytu určitého potenciálu (predpokladu prírodného 

priestoru v celej jeho komplexnosti na isté využívanie) je výskyt určitých 

prírodných zdrojov, t. j. vhodných látok, procesov a energií, ako aj ďalších 

vlastností (priestor, atraktivita krajinného obrazu), čiže výskytu istej ekologickej 

kvality krajinného priestoru. 

V príspevku sa budeme zaoberať predovšetkým hodnotením rekreačného 

potenciálu krajiny. Šprincová (1981) vymedzuje rekreačný potenciál krajiny 

ako súbor prírodných, sociálno-ekonomických a nehmotných predpokladov a 

atraktívnych prvkov, ktoré robia určitú krajinu príťažlivú pre návštevu a 

rekreačný pobyt vo voľnom čase. Okrem väzby na určité územie sa rekreačný 

potenciál vzťahuje aj k jednotlivým formám cestovného ruchu. Kombináciou 

čiastkových potenciálov, vyjadrujúcich vhodnosť krajiny skúmaného územia 

pre rôzne formy cestovného ruchu sa vytvára celkový potenciál územia. 

Podľa Izakovičovej et al. (2008) sú hlavnými ukazovateľmi hodnotenia 

potenciálu pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu: 

 prírodné faktory – reliéfové podmienky, klimatické podmienky, vodné 

zdroje, geologické podmienky, prírodné hodnoty, štruktúra krajiny; 

 socioekonomické faktory – kultúrno-historické zdroje, služby, ľudské 

zdroje, tradície a pod.; 

 ohrozenie prírodného potenciálu – antropogénne stresory: znečistené 

ovzdušie, kontaminácia vody, pôdy, poškodenie vegetácie a pod.; 

 socioekonomické limity – legislatívne vymedzené územia ochrany prírody a 

prírodných zdrojov. 

Cestovný ruch, ktorého súčasťou je aj rekreácia, dnes patrí medzi 

najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvia svetového hospodárstva. Je 

významnou súčasťou tzv. priemyslu voľného času. V súčasnosti prevažná 

väčšina štátov uznáva ekonomický, sociálny a aj politický význam cestovného 

ruchu a podporuje jeho rozvoj rôznymi formami. Jeho význam spočíva aj v tom, 

že druhotne ovplyvňuje rad ďalších odvetví ako sú: stavebníctvo, doprava, 

kultúra a šport. Hrá tiež dôležitú úlohu v regionálnom rozvoji – vytvára 

pracovné príležitosti a je finančným zdrojom pre rozvoj území.  
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Avšak cestovný ruch so sebou prináša aj negatívne vplyvy. Často je 

koncentrovaný v miestach, kde je životné prostredie obzvlášť citlivé na zásahy 

človeka. Preto je dôležité poznať limity a potenciály toho ktorého územia a 

využívať krajinu v súlade s udržateľným rozvojom tak, aby prírodné a kultúrne 

dedičstvo zostalo zachované aj pre budúce generácie. 

Cieľom príspevku je na modelovom území poukázať na možný prístup k 

hodnoteniu potenciálu územia na rozvoj rekreácie vychádzajúci metodicky z 

rôznych postupov. 

 

 

CHARAKTERISTIKA MODELOVÉHO ÚZEMIA 

 

Modelovým územím je katastrálne územie obce Podhájska s rozlohou 

11,12 km
2
, ktoré leží v severovýchodnej časti okresu Nové Zámky. Obec má 

1173 obyvateľov (PHSR Podhájska 2008), je súčasťou mikroregiónu Termál, 

ktorý sa rozprestiera na území Podunajskej pahorkatiny, v rámci ktorej do neho 

zasahuje na severozápade Žitavská niva, na juhozápade Nitrianska niva a na 

východe Hronská pahorkatina. Mikroregión Termál združuje 12 obcí 

Nitrianskeho samosprávneho kraja: Dolný Ohaj, Hul, Maňa, Trávnica, 

Podhájska, Radava, Veľké Lovce, Čechy, Kolta, Dedinka, Bardoňovo a Pozba. 

Podhájska je centrom tohto mikroregiónu, a to aj vďaka prítomnosti termálneho 

kúpaliska, ktoré ročne navštívi viac ako pol milióna návštevníkov (Termálne 

kúpalisko Podhájska, 2010). 

 

 

METODIKA 

 

K hodnoteniu potenciálu modelového územia Podhájska pre rozvoj 

rekreácie sa pristupovalo na základe kombinácie metodiky 

krajinnoekologického plánovania LANDEP (Ružička, Miklós 1982), metodiky 

hodnotenia krajinnoekologickej významnosti (Izakovičová, Hrnčiarová et al. 

2001) a metodiky hodnotenia krajinnoekologickej zaťažiteľnosti (Izakovičová 

et al. 2001). Všetky uvedené metodiky vyžadujú zostavenie niekoľkých 

tematických máp. V danom prípade išlo o prípravu mapy súčasnej krajinnej 

štruktúry, mapy pozitívnych prvkov a mapy negatívnych prvkov. Pri tvorbe 

týchto máp sa vychádzalo z mapových listov základnej mapy SR v mierkach  

1 : 5 000 a 1 : 10 000, ortofotomáp a terénneho prieskumu realizovaného v r. 

2009-2010. 

Metodický postup pozostával z analýz, syntéz a interpretácií, ktoré 

vyústili do výsledného zhrnutia a zhodnotenia získaných údajov. 

 

1. krok – analýzy  

Podľa Ružičku (2000), je cieľom analýz prehodnotenie a zjednocovanie 

už existujúcich poznatkov, ktoré boli už určitým spôsobom spracované a 
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sprístupnené. Predmetom analýz (Drdoš et al. 1995) je získavanie základných 

údajov o vlastnostiach krajiny, ich tvorenie a homogenizovanie. V rámci nich 

sme sa zamerali na hodnotenie: 

 abiotických podmienok územia (geologické, hydrologické, pedologické a 

klimatické podmienky krajiny); 

 biotických podmienok územia (fauna, flóra); 

 socioekonomických podmienok (ľudský potenciál, súčasná krajinná 

štruktúra, pozitívne a negatívne faktory prostredia). 

 

2. krok – syntézy a interpretácie  

Obsahom kroku syntéz je tvorba, charakteristika a klasifikácia 

homogénnych areálov rôznych rádov s presne určeným súborom analytických 

vlastností a rozčlenenie záujmového územia na tieto areály. Vytvorené 

syntetické jednotky predstavujú komplexný systém informácií o vlastnostiach 

krajiny, objektovo-priestorovú databázu, sú podkladom pre tvorbu úžitkových 

vlastností krajiny ako aj objektom hodnotenia pre vybrané spoločenské činnosti 

(Drdoš et al. 1995).  

Interpretáciou sa nazýva proces, keď zo základných analytických 

ukazovateľov vlastností krajiny, vytvárame účelové interpretované ukazovatele 

– funkčné hodnoty vlastností krajiny. 

Superpozíciou vybraných analytických ukazovateľov budú hodnotené 

dve účelové interpretované vlastnosti: 

 krajinnoekologická významnosť – získame ju syntézou socio-

ekonomických javov vyjadrujúcich záujmy ochrany prírody a prírodných 

zdrojov, ako aj záujmov rozvoja bývania a rekreácie v hodnotenom území. 

Krajinnoekologickú významnosť vyjadruje kumulácia pozitívnych vplyvov 

v hodnotenom území; 

 krajinnoekologická zaťažiteľnosť – získame ju syntézou stresových 

faktorov, ktoré vyplývajú z rozvoja priemyslu, rozvoja dopravy, 

intenzívneho poľnohospodárstva, zo skládkovania odpadov, ale aj rozvoja 

rekreácie a rozvoja bývania. Krajinnoekologickú zaťažiteľnosť vyjadruje 

kumulácia negatívnych vplyvov v hodnotenom území.  

 

 

VÝSLEDKY 

 

Analýza abiotických a biotických podmienok územia 

Z hodnotenia abiotických a biotických podmienok územia vyplýva, že na 

rozvoj rekreácie vplývajú podporujúco. Je to predovšetkým lokalizácia 

geotermálnych vôd v území, ktoré dosahujú až 80 °C a majú zdraviu prospešný 

účinok (PHSR Podhájska 2008). Tieto vody sú vďaka svojim účinkom 

vyhľadávané nielen obyvateľmi Slovenska, ale aj okolitých krajín. Bez ich 

prítomnosti v území by nemohlo existovať Termálne kúpalisko Podhájska, ktoré 

je v podstate akýmsi „epicentrom“ rozvoja rekreačných aktivít. Jeho fungovanie 
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výrazne podporujú aj klimatické pomery, keďže územie patrí do teplého, mierne 

suchého okrsku s miernou zimou (Lapin et al. 2002), so zníženým výskytom 

hmiel (Mindáš et al. 2002) a s vysokými letnými teplotami (Lapin et al. 2002). 

Prírodné podmienky ako fauna a flóra sú pomerne pestré (Čepelák 1980; Futák 

1980; Buchar 1983; Marko 2007). Limitujúcim faktorom pre rozvoj rekreácie je 

veľká rozloha intenzívne obhospodarovanej ornej pôdy (viac ako 63 % z 

rozlohy k. ú.), pričom podiel skupiny prvkov lesnej a nelesnej drevinovej 

vegetácie dosahuje v rámci k. ú. len 14 %. Lesný komplex pri Veľkých 

Lovciach, ktorého časť zasahuje do modelového územia vytvára potenciál pre 

rozvoj turistiky a cykloturistiky (čiastočne je v tomto zmysle územie využívané 

už v súčasnosti, v informačnom centre, ktoré sa nachádza v budove obvodného 

úradu obce, sú voľne k dispozícii mapy s vyznačenými existujúcimi 

cyklotrasami). 

 

Analýza socioekonomických podmienok 

Z hodnotenia demografických ukazovateľov vyplynulo, že pre obec 

Podhájska je limitom regresívny typ vývoja populácie, ktorý je charakteristický 

vyšším podielom obyvateľstva v poproduktívnom veku (28,39 %), ako aj to, že 

vo vzdelanostnej štruktúre prevládajú najmä osoby s dosiahnutým základným 

vzdelaním (30,69 %), ako vyplýva zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 

(2001). V dôsledku toho je v prevahe ekonomicky neaktívna časť obyvateľstva, 

ktorá má malý investičný potenciál a nezapája sa výrazným spôsobom do 

rozvoja podnikateľských aktivít. Ako pozitívum je tiež hodnotené zníženie 

počtu nezamestnaných v roku 2010 o vyše 3 % oproti roku 2001 (OÚ Podhájska 

2010a).  

Z analýz tiež vyplynulo, že v obci sa nachádza niekoľko hmotných 

kultúrno-historických pamiatok. Jednou z najstarších kultúrnych pamiatok je 

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v časti Belek, ktorý bol 

vysvätený 15. augusta 1906 a v tento deň sa v obci konajú hody. V lodi kostola 

je socha Božského Srdca Ježišovho, Máriinho Nepoškvrneného Srdca, sv. 

Františka, sv. Jozefa, 14 litografií zastavení krížovej cesty a drevený kríž s 

polychrómovaným korpusom. V sakristii je socha svätej Terézie z Lisieux a 

obraz Panny Márie. V kostole sa tiež nachádza pamätná tabuľa posvätenia 

pamätného kameňa nového rímskokatolíckeho kostola Sedembolestnej Panny 

Márie Pápežom Pavlom II. v roku 1990. Kolorit dediny dotvárajú viaceré kríže, 

najmä prícestné (smerom na Radavu, aj smerom na Pozbu), Božie muky (pri 

niektorých domoch, pri kostole a na námestí), ako aj rôzne sochy svätcov, ako 

napr. socha sv. Floriána, socha sv. Vendelína, alebo socha sv. Urbana, ktoré sú 

umiestnené v centre dediny pred domami obyvateľov (Szenássy 2006). 

Pre obyvateľov a návštevníkov územia majú vysokú atraktivitu rôzne 

kultúrno-historické podujatia. Počas roka sa koná mnoho zaujímavých 

kultúrnych, športových a zábavných podujatí (veľkonočné tvorivé dielne, 

rybárske preteky, dni ľudových remesiel, sochárske sympózium, Podhájska fest, 

jesenný pozdrav seniorom, vianočné tvorivé dielne, stretnutia vinárov a 
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vinohradníkov, zraz historických vozidiel a motoriek SR, letné kino a i.), ktoré 

majú pre rozvoj rekreácie veľký význam. Pozitívom je tiež dobre fungujúce 

informačné centrum (zamestnanci poskytujú informácie veľmi ochotne a 

fundovane), ktoré je vybavené množstvom prospektov o obci a jej okolí. Obec 

má tiež svoju internetovú stránku (www.obecpodhajska.sk), ktorú pravidelne 

aktualizuje. O Termálnom kúpalisku Podhájska je možné nájsť informácie aj na 

ďalších slovenských a aj zahraničných internetových stránkach. 

Z mapovania súčasnej krajinnej štruktúry (Michalcová 2010) 

vyplynulo, že obec Podhájska má výbornú štruktúru ubytovacích zariadení. V 

roku 2002 bolo k dispozícii okolo 583 lôžok (penzióny, chatové osady, 

ubytovanie v súkromí), v súčasnosti je to už vyše 2 380 lôžok (OÚ, Podhájska 

2010b). Adekvátne požiadavkám na ubytovanie stúpa aj kvantita stravovacích 

zariadení. V ostatnom čase sa stravovacie zariadenia zlepšili z hľadiska ich 

štruktúry a kvality. Rozvoj cestovného ruchu tu napreduje za posledné roky 

veľmi rýchlo. Spolu s ním sa zvyšuje aj kvalita ponúkaných služieb. Intravilán 

obce je upravený, boli dobudované chodníky, prostredie je skrášľované 

výsadbou zelene, fontánou, lavičkami a sochami. Obyvatelia obce rekonštruujú 

a dobudovávajú svoje domy, upravujú dvory a okolie domov tak, aby boli čo 

najviac uspokojené požiadavky turistov. V obci pribúdajú nie len nové penzióny 

a reštauračné zariadenia, ale aj obchody. Skvalitňujú sa tiež ponúkané rekreačné 

služby v rámci Termálneho kúpaliska, ktoré ponúka možnosť rekreácie v 

letnom i zimnom období. V súčasnej dobe sa tu nachádza 10 bazénov (v zime 

fungujú aj vonkajšie horúce bazény), tobogán, rôzne športoviská a relaxačno-

rekondičné centrum. Nové wellness centrum malo byť spustené do prevádzky v 

lete roku 2010, avšak jeho otvorenie sa presunulo a je plánované na prvý kvartál 

roku 2012 (jeho súčasťou by mali byť atrakcie, ktoré na Slovensku zatiaľ neboli 

vybudované). 

Negatívom, ktoré z hodnotenia súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ) 

vyplynulo a ktoré je v rozvoji rekreácie dôležitým faktom, je absencia centra 

obce, tvoriaceho miesto relaxačných, spoločenských a kultúrnych aktivít, s 

možnosťou stretávania sa a posedenia. Absentuje tiež pešia zóna, kanalizácia a 

ČOV. Ich výstavba je zahrnutá v platnom územnom pláne obce. 

Región, ktorého je obec Podhájska súčasťou, je známy vinohradníctvom 

(plocha viníc zaberá 30,71 ha z celkovej rozlohy k. ú.) a prítomnosťou 

typických viničných kamenných domčekov – hajlochov. Zachovanie a ochrana 

takejto krajinnej štruktúry má veľký potenciál napríklad pre rozvoj vidieckej 

turistiky. Mnohé z týchto viničných domčekov a pivníc sú schátralé a zaslúžili 

by si rekonštrukciu v súlade s platným stavebným zákonom a platnými 

hygienickými normami. V rámci zostavovania mapy SKŠ bola hodnotená aj 

štruktúra a textúra dopravnej siete, ktorá bola posúdená ako priaznivá. Vlaková 

aj autobusová doprava k najbližším dvom väčším mestám (Nové Zámky a 

Levice) trvá cca pol hodinu a spoje chodia približne v hodinových intervaloch 

oboma smermi (pozn.: časová dostupnosť je uvedená podľa Autobusového 

poriadku SAD 2009/2010 a podľa Vlakového cestovného poriadku Železníc SR 

2009/2010). Časová dostupnosť autom je najvýhodnejšia, trvá menej ako 30 
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minút. Čiastočne limitujúcim faktorom je, že v obci majú zastávku len osobné a 

rýchlikové vlakové spojenia, takže návštevníci z väčších vzdialeností, ktorí sa 

rozhodnú pre cestu vlakom, musia viackrát prestupovať. Znevýhodnení sú 

cestujúci tzv. zrýchlených vlakov (napr. Eurocity), pretože tieto v obci 

nezastavujú. Výrazným spôsobom absentuje aj tranzitná doprava v obci, 

vzhľadom na to, že návštevníkmi Termálneho kúpaliska sú väčšinou starší 

ľudia, často trpiaci rôznymi chorobami pohybového aparátu, ktorí by to určite 

uvítali.  

Z analýz pozitívnych faktorov sme zistili, že do modelového územia 

nezasahuje žiadne veľkoplošne chránené územie. Ako vyplýva z územného 

plánu obce Podhájska (2008), nachádza sa tu regionálne biocentrum (do ktorého 

patrí územie lesného komplexu), regionálny biokoridor rieky Žitavy (hydrický 

biokoridor) a biokoridor Bešianskej pahorkatiny – terestrický až hydricko-

terestrický biokoridor.  

Pôdy sledovaného územia patria k najúrodnejším pôdam Slovenska. 

Prevažnú časť tvoria černozeme a hnedozeme (Šály, Šurina 2002). Ide o vysoko 

produkčné, úrodné pôdy, s dobrou pufrovacou schopnosťou s pomerne dobrým 

imobilizačným efektom rizikových prvkov pri kontaminácii pôd. Podľa 

informácií z portálu www.podnemapy.sk patria pôdy záujmového územia do 1. 

až 4. kvalitatívnej skupiny (v zmysle prílohy č. 3 zákona NR SR č. 220/2004 Z. 

z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších 

predpisov). Ide teda o najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu.  

Legislatívnu ochranu lesných zdrojov zabezpečuje zákon NR SR č. 

326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Medzi legislatívne 

chránené lesné zdroje záujmového územia patria lesy ochranné. Tie podľa 

zákona plnia v území ekologické, čiže mimoprodukčné funkcie. Rozloha 

ochranných lesov v záujmovom území tvorí 35 % z celkovej rozlohy lesov, čo 

predstavuje 44,55 ha (Michalcová 2010). 

V území sa nachádza geotermálny vrt, ktorý zatiaľ nepodlieha žiadnej 

špeciálnej právnej ochrane. Avšak vzhľadom na jeho zloženie a liečivé účinky 

je jeho vyhlásenie za prírodný liečivý zdroj v blízkej budúcnosti možné. 

V rámci analýz negatívnych faktorov boli hodnotené prirodzené a 

antropogénne stresové faktory. Z prirodzených faktorov dominujú najmä erózne 

procesy a presadanie zemín, avšak tieto sa vzhľadom na rozvoj rekreácie 

nejavia ako limitujúce. Hospodárske využívanie krajiny nie je limitované 

výskytom chránených území, keďže v k. ú. sa žiadne nenachádzajú. Z 

antropogénnych stresových faktorov je významnejšie najmä znečisťovanie 

ovzdušia automobilovou dopravou v dôsledku vedenia hlavného cestného ťahu 

stredom obce, čo takisto so sebou prináša nadväzujúce negatívne vplyvy ako sú: 

hluk, prašnosť a odpady. Hromadenie odpadu predstavuje problém aj v 

súvislosti s čoraz častejším výskytom nelegálnych skládok. Riešením by mohlo 

byť zlepšenie ekologického vedomia občanov a rekultivácia už existujúcich 

smetísk. Tiež by sa mohla zvýšiť efektívnosť separovaného zberu komunálneho 

odpadu, napríklad prostredníctvom informačnej kampane. 
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Syntézy a interpretácie 

Ťažiskom syntéz bolo vytvorenie dvoch syntézových máp: mapy 

pozitívnych prvkov a mapy negatívnych prvkov, ktoré vznikli superpozíciou 

analytických a čiastkových syntézových máp. Mapa pozitívnych prvkov 

obsahuje: ekologicky významné segmenty krajiny, socioekonomické javy 

charakteru ochrany prírody a prírodné zdroje, charakteru záujmov a ochrany 

obytných a rekreačných areálov územia ako aj rozvoja a ochrany kúpeľných 

areálov. Mapu negatívnych prvkov tvoria predovšetkým prvky pôsobiace 

stresovo na životné prostredie, spôsobujú rôzne chemické, fyzikálne a iné 

zmeny v krajine. Patria sem negatívne prvky hmotné (cesty, železnica, skládky 

odpadu atď.), ako aj negatívne prvky nehmotné (napr. ochranné pásmo ciest, 

železníc a i.), ale aj také nehmotné prvky, ktoré sa dajú rôznym spôsobom 

merať a namerané hodnoty priestorovo vyjadriť na mape (aj keď hranice ich 

výskytu sú značne premenlivé, napr. pásmo hlučnosti). Niektoré z prvkov 

nadobúdajú z ekologického hľadiska charakter obojakých prvkov, keď na 

jednej strane majú pozitívny vplyv, ale na druhej strane pôsobia stresujúco. Ide 

najmä o prvky súvisiace s rekreáciou. 

Z kroku interpretácii sme pomocou stanovených účelových (funkčných) 

vlastností krajiny určili areály, kde dochádza ku kumulácii významných 

(pozitívnych) prvkov a areály, ktoré sú určitým spôsobom zaťažené (kumulácia 

stresových – negatívnych prvkov), čo je možné v budúcnosti využiť ako 

pomocné kritérium pre lokalizáciu spoločenských aktivít v krajine. Z 

hodnotenia máp pozitívnych a negatívnych prvkov vyplynulo, že areál 

kumulácie najvýznamnejších prvkov územia sa prekrýva s areálom, ktorý sme 

lokalizovali ako najviac zaťažený negatívnymi vplyvmi. V tomto areáli sa 

nachádza Termálne kúpalisko, ktoré je ťažiskom rozvoja cestovného ruchu v 

celom mikroregióne. Má veľký význam pre rozvoj rekreačných činností, a tým 

aj pre celkový ekonomický rozvoj nielen obce Podhájska, ale aj okolitých obcí. 

V jeho blízkosti sa nachádza geotermálny vrt, leží na hranici medzi ochrannými 

lesmi a mozaikou viníc a záhrad, ktoré majú veľký krajinnoekologický význam. 

Lesy ochranné sú limitujúcim faktorom pre rozvoj rekreácie a naopak, mozaika 

záhrad a viníc má pre rozvoj rekreačných aktivít významný potenciál. Takmer 

celá záujmová oblasť leží na najkvalitnejších orných pôdach, v blízkosti sa 

nachádza močiar a tiež časť lesného komplexu Veľké Lovce – Bagovský vrch, 

ktorý je súčasťou navrhnutého územia európskeho významu. Na druhej strane, 

termálne kúpalisko pôsobí určitým spôsobom na krajinu stresujúco, keďže ide o 

zastavanú plochu. Priamo na nej a v jej okolí sa kumulujú návštevníci, čo má za 

bezprostredný následok vzrastajúcu intenzitu dopravy ako aj výstavbu. Celá 

oblasť je zaťažená stredným radónovým rizikom (Čížek et al. 2002), ktoré 

pôsobí ako limitujúci faktor práve pre rozvoj rekreačno-zdravotných aktivít. V 

blízkosti sa nachádzajú rozsiahle parkoviská, ČOV a poľnohospodársky areál. 

Ich pásma hygienickej ochrany pôsobia na rozvoj rekreačných činností 

limitujúco, nakoľko na týchto plochách nie je rozvoj rekreačných aktivít 

povolený. Celá časť územia je navyše zaťažená vodnou eróziou pôdy. 
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ZÁVER A DISKUSIA 

 

Zo zhodnotenia nadobudnutých poznatkov a informácií môžeme 

povedať, že záujmové územie má vzhľadom na prírodný a socioekonomický 

potenciál, dobrú dopravnú dostupnosť, lokalizáciu a zaujímavé územné danosti 

(geotermálny vrt), veľký potenciál pre rozvoj rekreačných činností. Ten však 

musí byť podporený odstránením určitých nedostatkov, ako aj dobudovaním 

niektorých častí (kultúrny dom, centrum – jadro obce, kanalizácia a i.). 

Aj keď už záujmové územie disponuje značným rekreačným 

potenciálom, ktorý sa do veľkej miery rozvíja najmä vďaka termálnemu 

kúpalisku, ešte stále nedosahuje požadovanú úroveň. Obec disponuje 

potenciálom pre rozvoj kúpeľno-liečebnej rekreácie, vidieckeho turizmu, 

agroturistiky a ekoagroturistiky, chatovej rekreácie, turistiky a cykloturistiky. 

Aktivizáciou a koordináciou všetkých ekonomických, kultúrnych a 

spoločenských subjektov sa dá dosiahnuť, aby bol tento potenciál maximálne 

využitý na dosiahnutie ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity nielen 

obce Podhájska, ale aj celého mikroregiónu Termál, so špecifickým zameraním 

na cestovný ruch, pri akceptovaní princípov udržateľného rozvoja.  

Použitie zvolenej metodiky na zhodnotenie potenciálu pre rozvoj 

rekreácie splnilo stanovené ciele. Na doplnenie takéhoto hodnotenia je vhodné 

zisťovať aj názory miestnych obyvateľov na rozvoj rekreácie. V modelovom 

území bol v minulosti realizovaný takto obsahovo zameraný dotazníkový 

prieskum (Záhumenská 2009), z výsledkov ktorého vyplynulo, že predstavy 

obyvateľov korešpondujú s rozvojom rekreácie a plánmi v danom území.  

Výsledkom hodnotenia bolo získanie ucelenej a reálnej predstavy o tom, 

v ktorých častiach územia sa kumulujú prvky pozitívne (podporujúce 

rekreáciu), v ktorých sa kumulujú prvky negatívne (brzdiace rekreáciu) a v 

ktorých častiach je rozvoj rekreácie z krajinnoekologického hľadiska vhodný. 

Zhodnotený bol tiež prírodný a socioekonomický potenciál obce Podhájska. 

Výsledky je možné použiť pri vypracovávaní rôznych rozvojových dokumentov 

obce a mikroregiónu Termál. 
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