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Abstract: Historical landscape structures as the indicators of land cover 
change 

This paper aims to assess the amount of information about the land cover change 
that is possible to obtain by the field mapping of the historical landscape 
structures. The topic is outlined by the case study of two areas, surrounding the 
villages Malachov and Podkonice in Banská Bystrica district. We compared the 
spatial distribution of historical landscape structures, identified by the detailed 
field mapping, with the extent of land cover classes in different years, obtained by 
the analysis of historical cadastral maps and aerial images. Considerable 
relationships were found in some cases, concerning particularly the abandonment 
of arable land and pastures. 
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ÚVOD 

Problematika zmien krajinnej pokrývky je na Slovensku etablovaná už dlhú 
dobu. Po metodologickej stránke sa ustálil konsenzus využívania klasifikačného 
kľúča CORINE Land Cover, avšak zdroje informácií o stave krajinnej pokrývky 
v rôznych historických časových horizontoch sa v jednotlivých prácach rôznia. 
Kým pre zmeny od 50. rokov 20. stor. sa najčastejšie využíva analýza leteckých 
snímok, informácie o staršom vývoji sa získavajú zložitejšie. Množstvo prác 
spracováva mapy historických vojenských mapovaní (napr. OLÁH 2003; DEMEK, 
MACKOVČÍN & SLAVÍK 2012), ich grafické vyhotovenie je však niekedy 
nejednoznačné a v prípade I. vojenského mapovania nezobrazuje obsah 
geometricky korektne. Niektoré štúdie preto využívajú historické katastrálne 
mapy (napr. KANDRÍK & OLÁH 2010; SKÅNES & BUNCE 1997), ktoré sú vďaka 
svojej podrobnej mierke presnejšie a jednoznačnejšie, avšak ich spracovanie je 
časovo aj finančne náročnejšie, navyše ich dostupnosť pre rôzne katastrálne 
územia Slovenska je obmedzená. 
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Okrem archívnych zdrojov je história využívania zeme zachytená aj v krajine 
samotnej, vo forme historických krajinných štruktúr (HKŠ). Historické krajinné 
štruktúry sú reliktom antropických činností, ktoré sa zachovali do súčasnosti 
(cit.: JANČURA 2004). Doteraz boli študované predovšetkým s dôrazom na ich 
krajinársku hodnotu, napríklad práce JANČURA et al. (2004), KUĽANDA & SLÁMOVÁ 

(2008), SLÁMOVÁ & BELÁČEK (2004) podávajú prehľad doterajších typologických 
prístupov HKŠ.  

Cieľom článku je zmapovať výskyt vybraných typov HKŠ v krajine, 
vyhodnotiť ich využiteľnosť v rámci rekonštrukcie vývoja krajinnej pokrývky a 
stanoviť mieru zhody informácií získaných z rôznych archívnych materiálov. Pre 
tento účel boli vybrané dve územia s celkovou plochou 11,6 km

2
 – okolia obcí 

Malachov a Podkonice v okrese Banská Bystrica. 

 

METODIKA 

Informácie o priestorovom rozšírení HKŠ boli získané terénnym mapovaním. 
Prvou fázou bol rekognoskačný prieskum, na základe ktorého bola vytýčená 
pracovná legenda, čiastočne vychádzajúc z návrhu typológie HKŠ (JANČURA & 

MALINIAK 2004). Mapovaných bolo päť typov HKŠ: agrárne terasy, kamenice, 
opustené cesty, reliktné výmole a zarastené solitéry. V hlavnej fáze prebehol 
podrobný terénny prieskum. Poloha HKŠ bola zakresľovaná do pracovnej 
ortofotomapy a korigovaná s použitím GPS. Na základe máp priestorového 
rozšírenia HKŠ a charakteru územia (predovšetkým sklonu, nadmorskej výšky 
a vzdialenosti od obce), boli stanovené hypotézy o historickom využívaní 
jednotlivých plôch. 

Na základe dostupných archívnych materiálov bola krajinná pokrývka 
klasifikovaná v štyroch historických horizontoch a v súčasnosti. Najstarší 
horizont predstavuje krajinná pokrývka z rokov 1860 a 1866 (pre Malachov, 
resp. Podkonice) získaná z katastrálnych máp. Krajinná pokrývka z rokov 1949, 
1968 (resp. 1961) a 1986 bola klasifikovaná z georektifikovaných leteckých 
meračských snímok a krajinná pokrývka z roku 2011 bola získaná klasifikáciou 
ortofotomapy. Ako klasifikačná metóda bola použitá IV. úroveň CORINE Land 
Cover (FERANEC & OŤAHEĽ 1999) s odstránenými kritériami minimálneho 
mapovaného areálu. 

Následne bol takto získaný obraz o vývoji krajinnej pokrývky porovnaný so 
stanovenými hypotézami a bol vypočítaný prekryv HKŠ s relevantnými triedami 
krajinnej pokrývky v jednotlivých rokoch. Následne bola zhodnotená 
využiteľnosť a reprezentatívnosť jednotlivých HKŠ pre výskum zmien krajinnej 
pokrývky. 

 

VÝSLEDKY 

Vývoj krajinnej pokrývky 

Krajinná pokrývka študovaných území prešla počas posledných 150 rokov 
výraznými zmenami, podobne ako iné územia na Slovensku (KANDRÍK & OLÁH 

2010; CHRASTINA & LUKÁČ 2012), či na Morave (DEMEK, MACKOVČÍN & SLAVÍK 

2012). Katastrálne mapy z rokov 1860/1866 zobrazujú relatívne organizovanú 
kultúrnu krajinu s výraznými hranicami medzi zónami s rôznou intenzitou 
využívania (obr. 1).  
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Obr. 1: Historické krajinné štruktúry študovaných území a ich krajinná pokrývka v 19. 

storočí 
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Na kompaktnú zónu intravilánu nadväzovala zóna s krajinnou matricou ornej 
pôdy, v ktorej sa na poľnohospodársky nevhodných územiach vyskytovali 
pasienky, v menšej miere lúky. Vo vzdialenejších a strmších častiach chotárov 
naopak dominovali lúky nad pasienkami, lesy pokrývali predovšetkým plochy 
najnevhodnejšie z hľadiska poľnohospodárskeho využitia. 

Do roku 1949 nastal badateľný pokles ornej pôdy vo vzdialenejších častiach 
územia, trávne porasty ustúpili lesu a lesokrovinám (tento posun je čiastočne 
vysvetliteľný zmenou zdroja informácií z katastrálnej mapy na leteckú snímku). 
Vzhľadom na svoju dĺžku sa však toto obdobie javí ako relatívne stabilné. Roky 
1961/1968 a 1986 zaznamenávajú vzájomne podobné procesy, keď boli 
v oboch obciach založené roľnícke družstvá a následná kolektivizácia viedla 
k výraznému poklesu plôch ornej pôdy (obr. 2), ktorej podiel klesol 
v Podkoniciach na 9 % a v Malachove na 2 %. Pokračoval urbanizačný trend, 
spolu s nárastom plôch záhrad a sadov, spôsobeným hlavne založením sadu 
na vzdialenejších poliach v Malachove. Významne sa rozšírili plochy lesa, 
pričom lesokroviny a trávne porasty sa posunuli bližšie k intravilánu. Po 
prechode na trhové hospodárstvo nastal výrazný úbytok trávnych porastov 
v prospech lesa a lesokrovín, ktorých podiel sa do roku 2011 zvýšil zo 7 % na 
12 %. 

Súhrnne sa dá povedať, že za sledované obdobie nastal výrazný ústup ornej 
pôdy, ktorá bola nahradená prevažne trávnymi porastmi a podobne, veľká časť 
lúk a pasienkov z 19. storočia je v súčasnosti zalesnená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Vývoj podielov tried krajinnej pokrývky v Podkoniciach a Malachove 

 
Agrárne terasy 

V oboch územiach bolo zmapovaných 29 km agrárnych terás, rozmiestnených 
prevažne v zhlukoch. Nachádzajú sa na svahoch so strednými sklonmi (priemer 
15°, sm. odch. 5°), predovšetkým na plochách súčasných lúk a lesokrovín. 
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Nezachovali sa na plochách, ktoré prešli sceľovaním, či už za účelom orby, 
alebo mechanizovanej kosby. Ich priestorová distribúcia preto odzrkadľuje 
hlavne historické rozšírenie najvzdialenejších a najstrmších plôch polí a najviac 
koreluje so stavom z 19. stor. (obr. 1), keďže v roku 1949 už boli viaceré polia 
s terasami opustené (tab. 1). Na základe priestorovej distribúcie agrárnych 
terás je tak možné aj bez archívnych materiálov získať relatívne presnú 
predstavu o maximálnom rozsahu ornej pôdy, keď predpokladáme, že územia 
s menším sklonom a bližšie k dedine boli tiež orané. Preto tiež predpokladáme, 
že terasy na horských lúkach v severnej polovici územia v Podkoniciach 
poukazujú na ešte staršiu orbu, ako je nami sledované obdobie, keďže všetky 
archívne materiály tu zachytávajú lúky. Tento predpoklad bol potvrdený aj 
miestnymi obyvateľmi a tiež aj údajmi z monografie Podkonice (GREGORČOK 

IGOVÄN 1977). 

 
Tab. 1: Priestorová zhoda vybraných HKŠ s relevantnými triedami krajinnej pokrývky 

 

Kamenice 

Na historické rozšírenie polí je naviazaná aj väčšina kameníc – bodových alebo 
líniových kôp kamenia, prípadne kamenných múrikov, ktoré boli v študovaných 
územiach vŕšené na okrajoch parciel a ciest na poliach, v menšej miere aj na 
lúkach. Celkovo bolo zmapovaných 6,3 km líniových a 209 bodových kameníc. 
Z líniových kameníc leží takmer 80 % na plochách polí z rokov 1860/1866 (tab. 
1), pri bodových len 13 %, čo je dané predovšetkým vyše 150 kamenicami 
zmapovanými na horských lúkach v Podkoniciach. Tieto kamenice sú 
zachytené aj na leteckej snímke z roku 1949, podľa miestnych obyvateľov sú 
staršie ako sto rokov a vznikli pri čistení lúk. Vzhľadom na ich bezprecedentné 
množstvo a celkový objem skál, ktorý je mnohonásobne väčší, ako v prípade 
kameníc na iných lúkach, je možné predpokladať, že tento relatívne plochý 
reliéf mohol byť v minulosti aj oraný, podobne ako oblasť priľahlých agrárnych 
terás. V prípade archeologického prieskumu v Podkoniciach odporúčame túto 
lokalitu zaradiť medzi potenciálne lokality stredovekej osady Konice, ktorá sa 
nachádzala nad Podkonicami (GREGORČOK IGOVÄN 1977). Vzhľadom na to, že 
kamenice mohli vznikať pri viacerých poľnohospodárskych činnostiach a za 
rôznymi účelmi, sú vhodné ako doplnkový indikátor rozšírenia ornej pôdy. 
 

Opustené cesty 

Zmapované boli zvyšky ciest a úvozov, ktoré sú dnes buď úplne nevyužívané, 
alebo redukované na chodníky. V študovaných územiach bolo dôvodom 
opustenia mnohých ciest buď ich nahradenie inou, technicky vhodnejšou 

  agrárne terasy 
líniové 

kamenice 
bodové 

kamenice 
zarastené 
solitéry 

celkovo 28 979 m 6 304 m 209 ks 63 ks 

polia 1860/1866 82 % 79 % 13 % – 

polia 1949 69 % 60 % 7 % – 

lúky 1860/1866 – – – 90 % 

lúky 1949 – – – 54 % 
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komunikáciou, alebo zánik účelu cesty v dôsledku zmeny hospodárenia. 
Celkovo bolo zmapovaných 33,5 km takýchto ciest rôzneho veku, šírky 
a zachovalosti. Špecifickým javom je vetvenie niektorých ciest vedúcich do 
vzdialenejších častí chotára na viacero paralelných alebo vejárovitých úvozov, a 
to na ich najstrmších úsekoch, ktoré boli zároveň dostatočne dlhé. Väčšinou sa 
jedná o dva alebo tri paralelné úvozy, vo dvoch lokalitách ich však bolo 
nájdených až 12, resp. 15. Tieto formy vznikli najpravdepodobnejšie postupne, 
kvôli zvýšenej výmoľovej erózii v nich, zriedka sa využívali naraz. Keďže sa 
nenachádzajú na najstrmších zmapovaných cestách, ich vznik bol 
pravdepodobne podmienený hlavne zvýšenou mierou narúšania povrchu 
v minulosti. Na základe toho, ako aj podľa kvalitatívnych charakteristík, je 
možné odhadovať intenzitu prepravy medzi obcou a cieľovými územiami. 

 

Reliktné výmole 

Tieto tvary sú v stredoeurópskych podmienkach často indikátormi odlesnenia a 
zornenia pahorkatinných a vrchovinných oblastí (porov. napr. STANKOVIANSKY 
2003). V študovaných územiach sa ich nachádza len niekoľko a sú zarastené 
lesom, v niekoľkých prípadoch krovinami. Väčšinou je ich hĺbka do 3 m, 
najväčšie však dosahujú cca 7, 10 a 15 m. Tieto pravdepodobne vznikli 
v úvozoch, v období do prvej polovice 19. stor., keďže sú zachytené 
v katastrálnych mapách a jeden aj na mape II. vojenského mapovania. 

 

Zarastené solitéry 

Napriek tomu, že vo väčšine prác sú zarastené solitéry ako prvky HKŠ 
posudzované len ako reliéfne formy (napr. SLÁMOVÁ et al. 2008), v rámci tejto 
štúdie boli mapované aj špecifické formy drevinovej vegetácie, indikujúce 
minulé využívanie. Mapovo boli zachytené zarastené solitéry – stromy, ktoré sa 
v súčasnosti nachádzajú v krovinnom alebo lesnom poraste, avšak podľa ich 
fyziognómie (predovšetkým vetvenia v spodných častiach stromov) je zjavné, 
že v minulosti rástli na otvorenom priestranstve. V rokoch 1860/1866 sa podľa 
katastrálnych máp ešte 90 % solitérov nachádzalo na lúkach, v roku 1949 už 
len 54 %, v súčasnosti sú všetky zarastené. V mape sú zaznačené len nájdené 
solitérne stromy v oblasti kontaktu lesov a lúk, bola však zistená využiteľnosť 
viacerých prvkov a vlastností vegetácie, ktoré už nebolo možné v mapách 
zachytiť. Možnosti využitia reálnej vegetácie pre identifikáciu zmien krajinnej 
pokrývky sú preto pravdepodobne širšie; na základe fyziognómie je možné 
dedukovať napr. výmladkové hospodárenie, či vypásanie lesov, ďalšie 
informácie sa dajú odvodiť z druhového zloženia, pričom výstupy by bolo 
možné spresniť využitím fytocenologických a dendrochronologických metód. 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Na základe porovnania priestorovej distribúcie mapovaných historických 
krajinných štruktúr s krajinnou pokrývkou v rôznych obdobiach boli v niekoľkých 
prípadoch preukázané väzby, ktoré sú významné z hľadiska rekonštrukcie 
vývoja území. Najvýznamnejšie sú HKŠ vznikajúce pri orbe polí. Agrárne terasy 
dobre zachytávajú maximálne historické rozšírenie polí vzhľadom na sklon 
svahov, keďže sa najlepšie zachovali práve na strmých plochách, ktoré boli 
často opustené ako prvé. Taktiež indikujú okraj rozšírenia polí v prípade, že sa 
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vyskytujú len na časti územia s inak relatívne homogénnym sklonom. 
Rozšírenie kameníc môže byť cenným doplnkovým indikátorom historickej orby, 
a to predovšetkým v menej strmých územiach, kde nebola potreba budovať 
agrárne terasy. V prípade týchto HKŠ je potenciál využitia značný, keďže môžu 
slúžiť nie len v prípade absencie archívnych materiálov, ale aj na spresnenie 
informácií z často používaných vojenských mapovaní, v ktorých je krajinná 
pokrývka zobrazená miestami nejednoznačne (II. vojenské mapovanie), alebo 
bez geometrickej presnosti (I. vojenské mapovanie). 

Zarastené solitéry poskytujú čiastočný obraz o rozsahu trávnych porastov 
v minulosti, pričom ich mapovanie nie je náročné. Potenciál štúdia vegetácie 
pre rekonštrukciu vývoja krajiny je však väčší, zahŕňajúci podrobnejšie štúdium 
fyziognómie drevín, prípadne ich datovanie, ako aj fytocenologické hodnotenie 
podrastu. Opustené cesty a reliktné výmole môžu slúžiť ako nepriamy indikátor 
intenzity využívania územia v minulosti. 

Mapované HKŠ najlepšie korešpondujú s najstarším spracovaným 
horizontom krajinnej pokrývky z druhej polovice 19. stor. Je však možné, že 
ešte väčšia zhoda by bola dosiahnutá pre staršie horizonty s pravdepodobne 
väčším rozsahom polí, keďže zmapované terasy a kamenice indikujú historickú 
orbu v oblastiach, v ktorých nebola v archívnych materiáloch zaznamenaná. 
STANKOVIANSKY (2008) dokumentuje ešte staršie opúšťanie polí v lokalite 
Kostolné na Myjavskej pahorkatine, kde sa reliktné agrárne terasy nachádzajú 
na plochách, na ktorých je les mapovo dokumentovaný už od 19. stor. Agrárne 
terasy a kamenice preto môžu odrážať využívanie krajiny, ktoré je výrazne 
staršie, ako najstaršie dostupné mapové záznamy, keďže permanentná orba, 
zanechávajúca v krajine dlhodobý efekt sa do väčšiny území Slovenska šírila už 
od obdobia stredovekej kolonizácie v 13. – 14. storočí (STANKOVIANSKY 2008). 
Na druhej strane tento fakt sťažuje ich zaradenie do konkrétneho časového 
horizontu, keďže dedukovanie ich veku v teréne (na základe zachovalosti 
formy, prípadne veku drevín) je len veľmi približné. Presnejší výskum by 
vyžadoval využitie pedologických, geomorfologických a archeologických metód 
a poznatkov. 
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