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Abstract: Evaluation of impacts on landscape in procedure of 
Environmental Impact Assessment 

Impacts evaluation on landscape is a part of a comprehensive assessment of 
environmental impacts. This process has support in various directives at 
European level. Environmental impact assessment is implemented also into the 
national levels, including Slovakia, by the special legislations. The paper deals 
with issues of impact assessment of the landscape, landscape stability, 
landscape image, scenery. This topic is associated with very current issues 
related to environmental health what is stated in the text. Contribution provides 
methodical procedure which can be used for assessing expected impacts on the 
landscape in the process of environmental impact assessment and also strategic 
environmental assessment. Methodology involves evaluation of landscape 
structure, landscape stability, and scene. These three basic attributes of 
landscape are described based on the detailed characteristics. Standardization of 
methodical steps of evaluation of impacts on landscape which includes logic and 
system represents good tool for increasing the quality of prediction of impacts, 
quality of environmental evaluation in general, including creation of the proposals 
of measures that can contribute to the quality of the environmental health of the 
population. 
 
Key words: landscape – scene, stability, structure, environmental impact 
assessment, environmental health 

 

ÚVOD 

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie patrí v mnohých štátoch Európy, 
v USA, Kanade a v ďalších krajinách k štandardným procesom, ktoré sú  
spojené s územným plánovaním a rozvojom spoločnosti. Pri strategickom 
a územnom plánovaní vznikajú politiky, programy a projekty, ktoré môžu mať 
rôznorodé dopady na životné prostredie. Zmyslom predikcie očakávaných 
vplyvov a dopadov činností alebo strategických dokumentov na životné 
prostredie je predchádzať negatívnym vplyvom a ich dopadom na životné 
prostredie a zdravie obyvateľov, alebo ich minimalizovať. Krajiny, v ktorých je 
proces hodnotenia predpokladaných vplyvov na životné prostredie etablovaný 
a podporený konkrétnymi právnymi predpismi, patria do skupiny tzv. vyspelých 
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krajín, ktorých politiky zahŕňajú právo občanov na kvalitné životné prostredie. 
Slovensko patrí od roku 1994 k štátom, ktoré majú právnu úpravu (zákony 
a príslušné vykonávacie vyhlášky) venovanú procesu hodnotenia vplyvov na 
životné prostredie a zdravie obyvateľov. V roku 1994 bol na Slovensku do praxe 
uvedený prvý zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ZÁKON Č. 
127/1994 Z. Z.), ktorý podrobne zahŕňal proces posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (Environmental Impact Assessment, medzinárodná skratka 
"EIA") na úrovni činností (projektov) a v jednoduchej forme (§ 35) aj strategické 
environmentálne hodnotenie koncepcií, plánov (vrátane územnoplánovacích 
dokumentácií) a programov (Strategic Environmental Assessment, 
medzinárodná skratka "SEA"). 

Proces posudzovania vplyvov prešiel od roku 1994 mnohými zmenami. 
Právne predpisy boli upravované (menili sa najmä časové lehoty jednotlivých 
krokov procesu hodnotenia, menil sa obsah paragrafov, príloh), dopĺňané 
(zvýšil sa počet príloh zákona), vznikli nové zákony a vyhlášky. Čo je podstatné, 
štruktúra členenia predpokladaných vplyvov podľa sledovaných zložiek 
životného prostredia a ukazovateľov zdravia obyvateľov sa v zásade za celé 
obdobie platnosti zákona nezmenili. Napriek tomu nie je pre mnohé sledované 
ukazovatele doposiaľ dostatočne systematicky vyšpecifikovaný mechanizmus 
na hodnotenie predikcie vplyvov a dopadov. Do tejto kategórie ukazovateľov 
patrí aj hodnotenie očakávaných vplyvov na krajinu. 

V súčasnosti je platný ZÁKON Č. 24/2006 Z. Z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ďalej len 
zákon č. 24/2006 Z. z.), ktorý zahŕňa požiadavky Európskej komisie zapracovať 
do národných legislatívnych predpisov požiadavky vyplývajúce z rôznych 
smerníc, medzinárodných dohovorov a protokolov (tab. 1). Aktuálna je však 
iniciatíva týkajúca sa prípravy nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, ktorá vyplýva z nutnosti systematickejšieho zapracovania 
požiadaviek Európskej komisie do slovenského zákona a tiež z potreby riešiť 
otázky súvisiace s prierezovosťou problematiky hodnotenia predpokladaných 
vplyvov na životné prostredie. Zmeny, ktoré sa do súčasného zákona (č. 
24/2006 Z. z.) postupne zapracovávajú, „vyrábajú“ z neho neprehľadný 
a nejasný právny predpis, na čo veľmi jednoznačne, na základe faktov 
a konkrétnych príkladov upozorňuje KATRLÍK (2012). Úvahy o príprave novej 
právnej úpravy, ktorá by mala vzniknuté nedostatky odstrániť a zároveň by mala 
byť plne v súlade s platnou európskou legislatívou sú teda opodstatnené (pozn.: 
v r. 2015 by malo byť spracované nové znenie zákona o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie). 

Počas vývoja procesu posudzovania vplyvov sa pôvodná myšlienka 

rozšírila, resp. sú detailnejšie rozpracované pôvodné body posudzovania. Veľký 

dôraz je v posledných rokoch v predmetných právnych úpravách na národných 

úrovniach kladený na hodnotenie vplyvov na lokality európskej sústavy 

chránených území NATURA 2000, v zahraničí je v rámci posudzovania vplyvov 

kladený dôraz na tzv. SIA – „Social Impact Assessment“ (BARROW 2000; 

VANCLAY 2003), HIA – „Health Impact Assessment“ (TAYLOR & QUIGLEY 2002), 

zosilnel tlak na skvalitnenie strategického environmentálneho hodnotenia, je 

evidentná potreba intenzívnejšieho prepojenia územného plánovania 

a strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie a pod. 
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V období rokov 1994-2000 bolo na účely posudzovania vplyvov na životné 
prostredie Slovensku  vypracovaných niekoľko metodických príručiek, ktoré mali 
pomôcť predovšetkým spracovávateľom zámerov a správ o hodnotení pri 
identifikácii vplyvov. Tieto príručky slúžili najmä ako metodický nástroj na čo 
najkvalitnejšie vyhodnotenie predikcie očakávaných vplyvov na životné 
prostredie. Na účely hodnotenia vplyvov na krajinu nebol vypracovaný špeciálny 
metodický návod. Tento príspevok prezentuje postup, ktorý je možné uplatniť 
pri hodnotení vplyvov na krajinu, a to tak v rámci posudzovania projektov a 
činností ako aj pri strategickom environmentálnom hodnotení, pričom dáva 
hodnotenie určitých charakteristík krajiny do súvislostí s environmentálnym 
zdravím obyvateľov. 

 
Tab. 1:  Prehľad zásadných európskych smerníc, dohovorov a protokolov  týkajúcich 

sa posudzovania vplyvov na životné prostredie 

P. č. Názov dokumentu 

1. 
Dohovor EHK OSN E/EEC/1250 o posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne 
hranice, Espoo, Fínsko, 25. 2. 1991  (Dohovor z Espoo) 

2. 

Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom 
procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, Aarhus, 
Dánsko, 25. 6. 1998 (Aarhuský dohovor) 

3. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní účinkov 
určitých plánov a programov na životné prostredie z 27. 6. 2001 (Smernica SEA) 

4. 

Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení, prijatý na 5. ministerskej 
konferencii Životné prostredie pre Európu, Kyjev, Ukrajina, 21. mája 2003 
(Slovenská republika podpísala protokol 19. 12. 2003) 

5. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES o prístupe verejnosti k 
informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS 

6. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/35/ES, ktorou sa ustanovuje 
účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa 

životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti 
a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES 

7. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované 
znenie) z 13. 12. 2011 (Smernica EIA) 

8. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ o posudzovaní vplyvov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované 
znenie) zo 16. 4. 2014, ktorou sa mení Smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní 
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 

 

Krajina ako objekt posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa hodnotenia vplyvov na 
životné prostredie (viď tab. 1) vytyčujú hodnotenie vplyvov na krajinu iba 
všeobecne. Na rozdiel od slovenského zákona sa v daných smerniciach 
neuvažuje explicitne o hodnotení krajinnej štruktúry, spôsoboch využívania 
územia, scenérie a krajinného obrazu. 
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Krajina je v rámci posudzovania vplyvov chápaná ako jedna z položiek, ktorá 
spolu s ďalšími charakteristikami (geologické podmienky, geomorfologická 
stavba, pôda, ovzdušie, hydrologické charakteristiky, fauna, flóra, biotopy, 
objekty kultúrneho dedičstva, chránené územia, zdravie a pod.) tvorí mozaiku 
v rámci predikcie vplyvov na životné prostredie. Ide o charakteristiky, ktorých 
pôvod je v klasifikácii územia podľa zložiek krajiny, socioekonomických, 
demografických a iných ukazovateľov. Keďže krajina reprezentuje priestor, 
v ktorom sa stretávajú zložky životného prostredia, je zrejmé, že vďaka 
rôznorodým prístupom k hodnoteniu životného prostredia sa mnohé 
charakteristiky vzájomne prelínajú. Na jednej strane môžu mať určité 
hodnotenia duplicitný charakter, ale na druhej strane, v rámci posudzovania 
vplyvov na životné prostredie je možné (často žiaduce a povinné) uplatniť 
princípy kumulatívneho a synergického hodnotenia, a to nie len v zmysle 
pôsobenia viacerých činností (projektov), ale aj v zmysle interakcie viacerých 
strategických plánov a koncepcií spracovaných pre rovnaké územie. 

Zákon č. 24/2006 Z. z. v prílohách č. 2, 4, 5, 8a, 9, 11 a 15 definuje štruktúru 
jednotlivých typov dokumentov (zámer, oznámenie, správa o hodnotení), či už 
ide o posudzovanie činností alebo strategických dokumentov. V tabuľke 2 sú 
zhrnuté časti dokumentácií, ktoré súvisia s charakteristikami relevantnými pre 
hodnotenie vplyvov na krajinu, jej ochranu, stabilitu, ale aj krajinný obraz 
a scenériu. Z tabuľky 2 je vidieť nerovnomernú štruktúru kapitol jednotlivých  
dokumentov, a to tak v opisnej časti ako aj v časti hodnotenia predpokladaných 
vplyvov. Striktnú jednotnú štruktúru ani nie je možné dodržať, vzhľadom na 
diferencie jednotlivých typov dokumentov. Najmä, ak ide o strategické 
environmentálne hodnotenie a o hodnotenie vplyvov činností. Avšak určité 
zjednotenie pri charakterizovaní zložiek životného prostredia, v danom prípade 
krajiny a jej charakteristík, ako aj pri hodnotení vplyvov na krajinu by dodalo 
procesu posudzovania systematickosť, logiku a aj kvalitu. 

Najväčšiu detailnosť má správa o hodnotení navrhovanej činnosti podľa 
prílohy č. 11 zákona. Túto skutočnosť je možné pripísať tomu, že ide o štruktúru 
dokumentu etablovanú v prvom zákone o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie (ZÁKON Č. 127/1994 Z. Z.), ktorý bol detailne a systematicky 
pripravovaný. Na jeho vzniku participovalo množstvo slovenských 
a zahraničných expertov z rôznych odborných sfér a „funkčnosť“ zákona bola 
počas jeho prípravy overená v praxi na konkrétnom projekte – vodnom diele Žilina. 

Najmenej členené sú charakteristiky krajiny v dokumentoch vzťahujúcich sa 
k strategickému environmentálnemu hodnoteniu (dokumentácie podľa príloh č. 
2, 4, 5 zákona). Štruktúra charakteristík krajiny je v týchto dokumentoch veľmi 
všeobecne zadefinovaná, krajina nie je často ani uvedená v samostatných 
kapitolách. Jednoduchá štruktúra dokumentov v prílohách zákona  
nepredurčuje explicitne ich nižšiu kvalitu. Ale žiaľ, prax ukazuje, ak nie je 
v zákone podrobne definované, čo má dokumentácia obsahovať, v akej 
štruktúre majú byť vplyvy vyhodnotené, tak si spracovávatelia príslušných 
dokumentácií zjednodušujú obsah dokumentov, aplikujú nevhodné metodické 
postupy, resp. relevantné informácie úplne absentujú, alebo sú nahrádzané 
teoretickými poznatkami týkajúcimi sa krajiny a jej charakteristík. Keby boli 
vstupné údaje o krajine štruktúrované systematicky, vytvoril by sa dobrý základ 
pre predikciu vplyvov na krajinu a čiastočne aj na vybrané aspekty 
environmentálneho zdravia, ktoré s kvalitou krajiny súvisí. 
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Tab. 2: Prehľad kapitol týkajúcich sa krajiny v dokumentáciách procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie  

Oznámenie o 
strategickom 
dokumente 

(podľa prílohy č. 2 zákona č. 
24/2006 Z. z.) 

Oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti 

(podľa prílohy č. 8a 
zákona č. 24/2006 Z. z.) 

Zámer 
(podľa prílohy č. 9 zákona 

č. 24/2006 Z. z.) 

Správa o hodnotení  
strategického dokumentu 
(podľa prílohy č. 4 zákona č. 

24/2006 Z. z.) 

Správa o hodnotení pre 
územnoplánovaciu 

dokumentáciu 
(podľa prílohy č. 5 zákona č. 

24/2006 Z. z.) 

Správa o hodnotení navrhovanej 
činnosti  

(podľa prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z.) 

II. Základné údaje o 
strategickom dokumente 

III. Údaje o zmene 
navrhovanej činnosti 

III. Základné informácie 
o súčasnom stave 
životného prostredia 
dotknutého územia 

A. III. Základné údaje o 
súčasnom stave životného 
prostredia dotknutého 
územia 

C. Komplexná 
charakteristika a hodnotenie 
vplyvov na životné 
prostredie vrátane zdravia 

C. Komplexná charakteristika a 
hodnotenie vplyvov na životné 
prostredie  vrátane zdravia 

C.II. Charakteristika súčasného stavu 
životného prostredia dotknutého územia 

II.3. Hlavné ciele* III.2. Stručný opis 
technického a 
technologického 
riešenia vrátane 
požiadaviek  na 
vstupy* 

III.2 Krajina, krajinný 
obraz, stabilita, ochrana, 
scenéria 

A.III.1. Informácie o 
súčasnom stave životného 
prostredia vrátane zdravia a 
jeho pravdepodobný vývoj, 
ak sa strategický dokument 
nebude realizovať* 

C.II.7. Krajina – štruktúra, 
typ, scenéria, stabilita, 
ochrana 

C.II.8. Krajina – štruktúra krajiny, 
krajinný obraz, scenéria, stabilita, 
ochrana 

II.5. Uvažované 
variantné riešenia 
zohľadňujúce ciele a 
geografický rozmer 
strategického  
dokumentu* 

A.III.2. Informácia vo vzťahu 
k environmentálne obzvlášť 
dôležitým oblastiam, akými 
sú navrhované chránené 
vtáčie územia, územia 
európskeho významu, 
európska sústava 
chránených území (Natura 
2000), chránené 
vodohospodárske oblasti a 
pod. 

* 

C.II.9. Chránené územia podľa 
osobitných predpisov a ich ochranné 
pásma [napr. národné parky, chránené 
krajinné oblasti, navrhované chránené 
vtáčie územia, územia európskeho 
významu, európska sústava chránených 
území (Natura 2000), chránené 
vodohospodárske oblasti], chránené 
stromy* 

A.III.3. Charakteristika 
životného prostredia vrátane 
zdravia v oblastiach, ktoré 
budú pravdepodobne 
významne ovplyvnené 

* 

C.II.10. Územný systém ekologickej 
stability (miestny, regionálny, 
nadregionálny)* 

C.II.16. Komplexné zhodnotenie 
súčasných environmentálnych 
problémov* 

C.II.17. Celková kvalita životného 
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Oznámenie o 
strategickom 
dokumente 

(podľa prílohy č. 2 zákona č. 
24/2006 Z. z.) 

Oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti 

(podľa prílohy č. 8a 
zákona č. 24/2006 Z. z.) 

Zámer 
(podľa prílohy č. 9 zákona 

č. 24/2006 Z. z.) 

Správa o hodnotení  
strategického dokumentu 
(podľa prílohy č. 4 zákona č. 

24/2006 Z. z.) 

Správa o hodnotení pre 
územnoplánovaciu 

dokumentáciu 
(podľa prílohy č. 5 zákona č. 

24/2006 Z. z.) 

Správa o hodnotení navrhovanej 
činnosti  

(podľa prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z.) 

prostredia – syntéza pozitívnych a 
negatívnych faktorov (napr. zraniteľnosť 
horninového prostredia, citlivosť reliéfu, 
citlivosť povrchových a podzemných 
vôd, citlivosť pôd, citlivosť ovzdušia, 
citlivosť fauny a flóry a ich biotopov, 
citlivosť faktorov pohody a kvality života 
človeka)* 

III. Základné údaje o 
predpokladaných 
vplyvoch strategického 
dokumentu na životné 
prostredie vrátane 
zdravia 

IV. Vplyvy na životné 
prostredie a zdravie 
obyvateľstva vrátane 
kumulatívnych 
a synergických* 

IV. Základné údaje o 
predpokladaných 
vplyvoch navrhovanej 
činnosti na životné 
prostredie vrátane 
zdravia a o možnostiach 
opatrení na ich 
zmiernenie 

A.IV. Základné údaje o 
predpokladaných vplyvov 
strategického dokumentu 
vrátane zdravia* 

C.III. Hodnotenie 
predpokladaných vplyvov 
územnoplánovacej 
dokumentácie na životné 
prostredie vrátane zdravia a 
odhad ich významnosti 
(predpokladané vplyvy 
priame, nepriame, 
sekundárne, kumulatívne, 
synergické, krátkodobé, 
dočasné, dlhodobé a trvalé) 
podľa stupňa 
územnoplánovacej 
dokumentácie 

III. Hodnotenie predpokladaných 
vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie vrátane zdravia  a odhad ich 
významnosti (predpokladané vplyvy 
priame, nepriame, sekundárne, 
kumulatívne,  synergické, krátkodobé, 
dočasné, dlhodobé a trvalé, vyvolané 
počas výstavby a realizácie) 

III.3. Údaje o priamych a 
nepriamych vplyvoch na 
životné prostredie* 

 IV.3. Údaje o 
predpokladaných 
priamych a nepriamych 
vplyvoch na životné    
prostredie* 

A.IV.1. Pravdepodobne 
významné environmentálne 
vplyvy na životné prostredie 
a vplyvy na zdravie 
(primárne, sekundárne, 
kumulatívne, synergické, 
krátkodobé, strednodobé, 
dlhodobé, trvalé, dočasné, 
pozitívne aj   negatívne)* 

C.III.8. Vplyvy na krajinu – 
štruktúru a využívanie 
krajiny, scenériu krajiny 

C.III.8. Vplyvy na krajinu – štruktúru a 
využívanie krajiny, krajinný obraz 

III.5. Vplyvy na chránené 
územia vrátane návrhu 
opatrení na ich 
miernenie* 

 

IV.5. Údaje o 
predpokladaných 
vplyvoch navrhovanej 
činnosti na chránené 
územia [napr. 
navrhované chránené 

C.III.13. Komplexné 
posúdenie očakávaných 
vplyvov z hľadiska ich 
významnosti, vzájomných 
vzťahov a ich porovnanie s 
platnými právnymi 

C.III.9. Vplyvy na chránené územia a 
ich ochranné pásma [napr. navrhované 
chránené vtáčie územia, územia 
európskeho významu, európska 
sústava chránených území (Natura 
2000), národné parky, chránené 
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Oznámenie o 
strategickom 
dokumente 

(podľa prílohy č. 2 zákona č. 
24/2006 Z. z.) 

Oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti 

(podľa prílohy č. 8a 
zákona č. 24/2006 Z. z.) 

Zámer 
(podľa prílohy č. 9 zákona 

č. 24/2006 Z. z.) 

Správa o hodnotení  
strategického dokumentu 
(podľa prílohy č. 4 zákona č. 

24/2006 Z. z.) 

Správa o hodnotení pre 
územnoplánovaciu 

dokumentáciu 
(podľa prílohy č. 5 zákona č. 

24/2006 Z. z.) 

Správa o hodnotení navrhovanej 
činnosti  

(podľa prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z.) 

vtáčie územia, územia 
európskeho významu, 
európska sústava 
chránených území 
(Natura 2000), národné 
parky, chránené krajinné 
oblasti, chránené 
vodohospodárske 
oblasti]* 

predpismi* krajinné oblasti, chránené 
vodohospodárske oblasti]* 

C.III.10. Vplyvy na územný systém 
ekologickej stability* 

C.III.12. Vplyvy na kultúrne a historické 
pamiatky* 

C.III.15. Vplyvy na kultúrne hodnoty 
nehmotnej povahy (napr. miestne 
tradície)* IV.6. Posúdenie 

očakávaných vplyvov z 
hľadiska ich 
významnosti a časového 
priebehu pôsobenia* 

C.III.17. Priestorová syntéza vplyvov 
činnosti v území (napr. predpokladaná 
antropogénna záťaž územia, 
priestorová syntéza negatívnych 
vplyvov na obyvateľstvo, prírodné 
prostredie, krajinu, urbánny komplex a 
využitie zeme, priestorové rozloženie 
predpokladaných preťažených lokalít 
územia, priestorová syntéza pozitívnych 
vplyvov činnosti* 

C.III.18. Komplexné posúdenie 
očakávaných vplyvov z hľadiska ich 
významnosti a ich porovnanie s 
platnými právnymi predpismi* 

* Krajina je len jeden z hodnotených ukazovateľov. 
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Hodnotenie vplyvov na krajinu v kontexte environmentálneho zdravia   

Hodnotenie vplyvov na krajinu je na Slovensku zjednodušované na niekoľko 
základných vyjadrení, ktoré sa najčastejšie vzťahujú k štruktúre krajiny. Takmer 
žiadna pozornosť nie je venovaná hodnoteniu vplyvov na krajinu (najmä na 
vizuálne charakteristiky) v rámci politík, plánov, či projektov v kontexte 
environmentálneho zdravia, ktoré podľa GOLDMANOVEJ (2005) závisí od 
interakcie fyzických, chemických, biologických, kultúrnych a sociálnych faktorov 
životného prostredia. Pojem environmentálne zdravie pozvoľna vyplynul 
z pojmov ľudské zdravie a verejné zdravie. Ľudské zdravie je podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) definované ako stav úplnej fyzickej, 
psychickej a sociálnej pohody, teda nie iba stav bez prítomnosti choroby alebo 
telesnej poruchy (PAYNE ET AL. 2005). Verejné zdravie obyvateľstva je určené 
nielen kvalitou zdravotníckych služieb, ale aj  ekonomickými, sociálnymi, 
psychologickými a  environmentálnymi faktormi. Biológ René Dubos zhrnul, že 
environmentálne zdravie je odrazom toho, ako úspešne alebo neúspešne 
reaguje ľudský organizmus na zmeny v životnom prostredí, resp. ako je 
organizmus schopný sa na zmeny v prostredí adaptovať (DUBOS 1987). Nie len 
tento prístup deklaruje prepojenosť medzi hodnotením vplyvov na krajinu 
a environmentálnym zdravím. Podľa teórie FREDRICKSONOVEJ (1998) pozitívne 
emócie prispievajú k psychickej a fyzickej pohode človeka. Pozitívne emócie sa 
ukladajú do „vyrovnávacej“ pamäte a ako protilátka pôsobia na problémy 
spojené s negatívnymi emóciami a zlým zdravotným stavom (FREDERICKSON 

2001). Existujú štúdie, ktoré sa zaoberajú výskumom vzťahov medzi estetickými 
posúdeniami a citovými reakciami v súvislosti s psychickou pohodou 
respondentov (napr. BLANK ET AL. 1984; KULKA 1990). Takéto štúdie sa o. i. 
zaoberajú kvalitou života, pojmom, ktorý má multidimenzionálny rozmer. Ide 
o termín subjektívny, majúci niekoľko prekrývajúcich sa dimenzií. Kvalita života 
zahŕňa napr. aj odpoveď na otázku na čo všetko môže mať vplyv zvýšená záťaž 
a stres v živote jedinca? Kvalita života zastrešuje pojem subjektívnej pohody 
a životnej spokojnosti, ktorá je jedným z najčastejšie mapovaných subjektívnych 
komponentov kvalitného života. Pocit subjektívnej pohody jednotlivca 
ovplyvňuje okrem mnohých iných zdrojov napríklad aj vzhľad krajiny, s ktorou je 
jedinec konfrontovaný v rôznej intenzite. Pri hodnotení krajiny sa subjektívne 
vnímania využívajú pri hodnotení vizuálnych charakteristík krajiny (scenéria, 
krajinný obraz, dohľadnosť objektov v krajine a pod.), pričom samotné 
hodnotenia sú významne ovplyvnené psychickým rozpoložením pozorovateľa 
a mnohými ďalšími charakteristikami jedinca (napr. pohlavie, inteligencia, 
vzdelanie, vzťah k umeniu, prežitky, postoje a i.). Významným faktorom pri 
hodnotení krajiny je teda individuálna osobnosť a životné skúsenosti 
pozorovateľa (PAUDITŠOVÁ 2010). Pre vnímanie krajiny človekom je potrebné 
jeho určité naladenie, ktoré vytvára podmienky pre percepciu (zmyslový odraz) 
objektov v krajine. Navyše, BLANK ET AL. (1984) potvrdili výskumom hypotézu, 
že ak pozorovatelia vnímajú objekty ako umenie, tak viac z fyzických vlastností 
daných sledovaných objektov je pre pozorovateľov dôležitých. 

 Z uvedených faktov je možné vyvodiť záver, že psychická pohoda 
a duševné rozpoloženie pozorovateľov (ktoré sú súčasťou environmentálneho 
zdravia), či náklonnosť ľudí vnímať krajinu ako priestor určený na „tvorbu“ (v 
zmysle územného rozvoja, ale aj v zmysle krajiny – priestoru na umeleckú 



80 

 

tvorbu) priamo ovplyvňujú individuálne hodnotenie krajiny, jej štruktúru, 
scenériu, krajinný obraz a ďalšie vizuálne charakteristiky. 

 Svetová zdravotnícka organizácia vychádza pri definovaní 
environmentálneho zdravia z kvality života jednotlivca: „Ide o individuálne 
vnímanie svojej pozície v živote, v kontexte kultúry a systému hodnôt, v ktorých 
jedinec žije. Kvalita života vyjadruje jedincov vzťah k vlastným cieľom, 
očakávaným hodnotám a záujmom. Zahŕňa komplexným spôsobom somatické 
zdravie jedinca, jeho psychický stav, úroveň nezávislosti od okolia, sociálne 
vzťahy, presvedčenie jedinca, vieru, a to všetko vo vzťahu k hlavným 
charakteristikám prostredia... Kvalita života vyjadruje subjektívne ohodnotenie, 
ktoré sa odohráva v určitom kultúrnom, sociálnom a environmentálnom 
kontexte... Kvalita života nie je identická s termínmi „stav zdravia“, „životná 
spokojnosť’, „psychický stav“ alebo „pohoda“. Ide o širokospektrálny pojem. 
(THE WHOQOL GROUP 1995) 

O podpore zdravia všetkých ľudí a o zjednotení zdravotnej politiky na 
globálnej úrovni sa hovorilo už v roku 1978 na medzinárodnej konferencii 
v Alma-Ate. Významne tieto myšlienky posunula GOTHENBURGSKÁ STRATÉGIA 
(WHO 1999), ktorá mala stanovené 4 priority: boj proti klimatickým zmenám, 
zabezpečenie udržateľnej dopravy, riešiť hrozby verejného zdravia 
a zodpovedne využívať prírodné zdroje. Napriek medzinárodným snahám 
zostalo hodnotenie vplyvov na zdravie obyvateľstva v rovine národných 
záujmov.  Tzv. „HIA“ (Health Impact Assessment) je na európskej úrovni 
dobrovoľná. Na Slovensku je od r. 2014 posilnený právny systém v otázkach 
hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, pretože do platnosti vstúpila VYHLÁŠKA 

MZ SR Č. 233/2014 Z. Z. Hodnotenie vplyvov na zdravie je súčasťou hodnotenia 
dopadov na životné prostredie, vrátane dopadov na krajinu. HIA je podľa 
Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie vplyvov (IAIA) kombinácia postupov, 
metód a nástrojov, ktorými môže byť posudzovaná politika, plán, program alebo 
projekt v rôznych hospodárskych odvetviach na základe potenciálnych účinkov 
posudzovanej entity na zdravie obyvateľov pomocou kvantitatívnych, 
kvalitatívnych a participačných techník (IAIA 2006). 

Poznanie, že politiky a stratégie rôznych sektorov môžu mať závažný vplyv 
na zdravie, vznik alebo prevenciu ochorení, viedli k integrovanejšiemu prístupu 
k zdraviu v krajinách Európskej únie. Cieľom HIA je zlepšiť vedomosti 
o potenciálnom dopade politiky, programu alebo projektu na zdravie a predložiť 
adekvátne informácie riadiacim subjektom a ľuďom ovplyvneným daným 
programom alebo projektom (činnosťou). Výsledkom by malo byť prispôsobenie 
navrhnutej politiky, programu, či projektu tak, aby sa pravdepodobné negatívne 
dopady zmenšili až minimalizovali a naopak, ak je to možné, aby sa zvýšili 
pozitívne dopady. (HALZLOVÁ  & DRASTICHOVÁ 2014) 

Na stanovenie environmentálneho zdravia je okrem primárnych tzv. 
neenvironmentálnych rizikových faktorov (ADAMS, BARTRAM &  CHARTIER 2008), 
akými sú najmä: zlá výživa, nechránený sex, absencia fyzickej aktivity, príjem 
návykových látok, fajčenie a pod., podstatné poznať úroveň záťaže zložiek 
životného prostredia a identifikovať potenciálne hrozby a riziká, ktoré ovplyvňujú 
ich kvalitu. Z takéhoto pohľadu je hodnotenie predpokladaných vplyvov na 
krajinu podstatným krokom v rámci územného plánovania a je potrebná 
štandardizácia postupu hodnotenia. 
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METODICKÝ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV NA KRAJINU 

Podstatou nového postupu hodnotenia vplyvov na krajinu v rámci procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie je zjednotenie štruktúry príslušného 
dokumentu (zámer, správa o hodnotení a i.) v opisných a hodnotiacich častiach. 
Princípom kvalitného hodnotenia očakávaných vplyvov na krajinu je vhodné 
rozčlenenie sledovaných parametrov, v danom prípade týkajúcich sa krajiny. 
Hodnotiace ukazovatele je potrebné uplatňovať identicky pri charakterizovaní 
a aj pri hodnotení a predikcii vplyvov. 

Krajinu je možné posudzovať z hľadiska troch okruhov (blokov), ktoré je 
možné charakterizovať prostredníctvom pomocných ukazovateľov, ako je to 
uvedené v tabuľke 3. 

 
Tab. 3:  Štruktúra sledovaných parametrov krajiny na účely hodnotenia vplyvov na 

životné prostredie a zdravie obyvateľov  

Okruh Ukazovateľ 

Štruktúra krajiny 

 

krajinné prvky 

využívanie krajiny 

krajinná mozaika 

Stabilita krajiny 

stabilita abiotického prostredia 

stabilita biotického prostredia 

ekologická stabilita 

Scéna krajiny 

 

krajinný obraz 

scenéria 

charakteristický vzhľad krajiny 

  

Rozčlenenie okruhov a ukazovateľov krajiny uvedených v tabuľke 3 ZÁKON Č. 
24/2006 Z. Z. neobsahuje. Ide o tri tematické bloky charakteristík krajiny, ktoré 
je možné zostaviť na základe vyhodnotenia niekoľkých stanovených 
ukazovateľov. Cieľom je realizovať hodnotenie systematicky a v rámci možností 
objektívne. Takýto prístup k hodnoteniu krajiny v zmysle zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie obsahuje základné atribúty štandardizácie. 
Uvedené členenie okruhov a ukazovateľov je uplatniteľné tak pri posudzovaní 
činností (projektov) ako aj pri strategickom environmentálnom hodnotení. 
V zjednodušenej podobe je možné túto štruktúru použiť aj pri vypracovávaní 
dokumentácie o hodnotení vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne 
hranice (v zmysle prílohy č. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.). 

Mnohé charakteristiky krajiny a hodnotenia očakávaných vplyvov 
v dokumentáciách archivovaných na webovom sídle http://enviroportal.sk/sk/eia 
obsahujú teoretické opisy pojmov, definícií a charakteristiky pojmov, t. j. 
nevenujú sa podstate veci . Nie je vzácnosťou nájsť dokument, ktorý 
neobsahuje žiadne relevantné informácie o krajine, iba všeobecne platné 
tvrdenia a definície termínov. Vplyvy na krajinu sú veľmi často vyhodnotené 
stručne, neadresne a nesprávne. Netýkajú sa objektu záujmu a nevychádzajú 
z hierarchie, intenzity, či aspektu dĺžky pôsobenia predpokladaných vplyvov, t. j. 
z troch základných kritérií klasifikácie vplyvov.  

V prílohe 2 SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2001/42/ES (2001) 
je odporúčané pri hodnotení vplyvov vyhodnocovať: 
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 pravdepodobnosť, trvanie, frekvenciu a zvratnosť vplyvov 

 kumulatívny charakter vplyvov 

 cezhraničný charakter vplyvov 

 riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie  

 mieru a rozsah vplyvov v priestore (geografická oblasť a veľkosť 
pravdepodobne dotknutej populácie) 

 hodnota a zraniteľnosť pravdepodobne zasiahnutého územia z 
hľadiska: zvláštnych prírodných charakteristík; kultúrneho dedičstva; 
prekročených noriem kvality životného prostredia alebo hraničných 
hodnôt; intenzívneho využívania územia; účinkov na územia so 
statusom národnej alebo medzinárodnej ochrany. 

Uvedené členenie je zovšeobecnené a poskytuje tvorivý priestor na 
vytvorenie detailnejšej klasifikácie vplyvov podľa viacerých kritérií. V tabuľke 4 
je uvedený návrh, ako je možné rozlišovať vplyvy, ktoré je potrebné v procese 
posudzovania vplyvov na životné prostredie charakterizovať a hodnotiť. 
  
Tab. 4:  Klasifikácia vplyvov na krajinu podľa vybraných kritérií 

Klasifikačné kritérium vplyvu Vplyv 

1. 
Charakter vplyvu z hľadiska 
jeho podstaty a 
pravdepodobnosti 

pozitívny 

negatívny 

neutrálny (resp. bez očakávania vplyvu) 

2. 
Charakter vplyvu  z hľadiska 
pôvodu vzniku 

primárny 

sekundárny 

3. Charakter dopadu vplyvu 
priamy 

nepriamy 

4. Čas – dĺžka trvania vplyvu 

dočasný (pôsobiaci len určité ohraničené obdobie 
v rámci realizácie projektu, činnosti) 

trvalý (pôsobiaci stále) 

5. Frekvencia vplyvu  
pôsobiaci občasne – náhodne alebo pravidelne  

pôsobiaci kontinuálne  

6. 
Prejav vplyvu z hľadiska 
návratnosti 

krátkodobý (pôsobiaci +/- pravidelne len určité 
obmedzené obdobie v roku, menej ako 6 mesiacov) 

strednodobý (pôsobiaci +/- pravidelne len určité 
obmedzené obdobie v roku, cca 6-12 mesiacov) 

dlhodobý (pôsobiaci +/- pravidelne viac ako 12 
mesiacov) 

7. 
Charakter vplyvu  z hľadiska 
územného rozsahu 

lokálny 

regionálny 

národný 

globálny 

8. Intenzita vplyvu 

veľmi významný negatívny vplyv 

významný negatívny vplyv 

málo významný negatívny vplyv 

bez vplyvu 

málo významný pozitívny vplyv 

významný pozitívny vplyv 

veľmi významný pozitívny vplyv 

9. 
Charakter vplyvu z hľadiska 
podielu na celkovom 
ovplyvnení 

individuálny 

synergický 

kumulatívny 
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Kritérium 8 – intenzita vplyvu patrí k najčastejšie opisovaným ukazovateľom, 
ktorý je na účely komplexného hodnotenia vplyvov často vyjadrovaný číselne. 
V tabuľke 5 je uvedený príklad číselného rozlíšenia hierarchie intenzity vplyvov 
na krajinu. Zároveň sú v tabuľke 5 uvedené možné kombinácie intenzity vplyvu 
s charakterom dopadu vplyvu na krajinu, t.j. ukazovateľom, ktorý tiež patrí 
k preferovaným.  

 
Tab. 5:  Numerické vyjadrenie ukazovateľa „intenzita vplyvu“ a možné kombinácie 

intenzity vplyvu s charakterom dopadu vplyvu na krajinu 

Pomenovanie intenzity 
predpokladaného vplyvu 

Numerické 
vyjadrenie 

intenzity vplyvu 

Charakter dopadu vplyvu  

priamy vplyv (PV)/ 
nepriamy vplyv (NV) 

veľmi významný negatívny vplyv - 3 PV/NP 

významný negatívny vplyv - 2 PV/NP 

málo významný negatívny vplyv - 1 PV/NP 

bez vplyvu 0 - 

málo významný pozitívny vplyv + 1 PV/NP 

významný pozitívny vplyv + 2 PV/NP 

veľmi významný pozitívny vplyv + 3 PV/NP 

 

Vplyvy na štruktúru krajiny 

Keďže krajinnú štruktúru tvoria krajinné prvky a v závislosti od veľkosti a 
variability usporiadania krajinných prvkov hovoríme o krajinnej mozaike, je 
potrebné v prípade hodnotenia predpokladaných vplyvov na štruktúru krajiny 
hodnotiť vplyvy na zmeny, ktoré nastanú v zastúpení krajinných prvkov a ich 
kvalite v kontexte krajinnej mozaiky a rovnako aj v prepojení na existujúce 
a plánované spôsoby využitia územia. Vplyvy na štruktúru krajiny je možné 
hodnotiť v zmysle všetkých 9 kritérií uvedených v tabuľke 4 a je dôležité vyjadriť 
sa ku všetkým trom ukazovateľom: krajinné prvky, využívanie krajiny a  krajinná 
mozaika (viď tab. 3). 

Rozbor prítomnosti krajinných prvkov v posudzovanom území sa vzťahuje k 
aktuálnemu stavu, ale občas je potrebná aj ich analýza z rôznych časových 
období. Vyžadujú to také posudzované činnosti, koncepcie, plány a programy, 
v dôsledku realizácie ktorých je možné ovplyvniť priestorové usporiadanie 
prvkov krajiny, resp. návrat niektorých zaniknutých prvkov do krajiny. Na účely 
takýchto hodnotení má zmysel porovnávať krajinnú štruktúru z rôznych 
historických období, na čo sú využívané staré mapy, plány, pohľadnice, obrazy, 
rytiny, veduty a pod. 

Pri posudzovaní predpokladaných vplyvov na štruktúru krajiny je dôležité 
pozorovanie krajiny. Ideálne je, ak je krajinu možné sledovať z vyvýšených 
bodov v teréne (napr. vrchol kopca, vyhliadková veža a pod.). Pohľady na 
krajinu z takýchto vyhliadok však neposkytujú kvalitatívne rovnaké možnosti 
hodnotenia krajinnej štruktúry,  krajinnej mozaiky a spôsobov využitia územia 
tak, ako to umožňujú mapy alebo ortofotomapy. Hodnotenia území z leteckého 
pohľadu však nie sú v bežnom živote prirodzené. Ide o účelové skúmanie 
záujmovej plochy na zemskom povrchu, pomocou ktorého je možné opísať 
variabilitu krajinnej mozaiky a priestorové usporiadanie krajinných prvkov, ktoré 
odzrkadľujú aj spôsob využívania územia. Ortofotomapy predstavujú (okrem 
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iných mapových podkladov, napr. základné mapy SR rôznej mapovej mierky, 
mapy zo ZB GIS, tematické mapy a poznatkov z terénneho prieskumu) vhodný 
podklad na spracovanie máp krajinnej štruktúry. Pri spracovávaní máp krajinnej 
štruktúry z rôznych časových období je potrebné sa v procese posudzovania 
vplyvov na krajinu vyvarovať nezmyselnému kvantifikovaniu rozlohy 
jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry. Mnohé práce slovenských autorov 
detailne rozpracovávajú a kvantitatívne vyjadrujú zmeny krajinnej štruktúry, 
avšak bez následného využitia zistených údajov. Absentujú vyjadrenia, čo 
znamenajú jednotlivé zmeny v území. Pri hodnotení predpokladaných vplyvov 
na krajinu sú číselné vyjadrenia bez ďalšieho komentára zbytočné. Len na 
základe faktu, že určitý krajinný prvok a jeho plošné zastúpenie v území sa 
zmenší alebo zväčší nie je dostatočnou informáciu na to, aby sme kvalitne 
predikovali vplyvy projektu, koncepcie, plánu či programu na krajinu.  

Hodnotenie vplyvov na štruktúru krajiny je zvlášť významné v rámci 
strategického environmentálneho hodnotenia, najmä v prípade hodnotenia 
rozvojových dokumentov akými sú územnoplánovacie dokumentácie a ich 
aktualizácie (zmeny a doplnky). V správach o hodnotení strategických 
dokumentov sú vplyvy na krajinu veľmi často podceňované, resp. nie sú ani 
vyhodnocované. Príslušné kapitoly sú stručne naplnené informáciou, že 
konkrétne vplyvy je možné hodnotiť až v prípade posudzovania konkrétnych 
projektov/činností. Ale aj z územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD), v rámci 
ktorej sú jednotlivým plochám v záujmovom území pričleňované funkcie, je 
možné vyhodnotiť očakávané vplyvy na štruktúru krajiny. V prípade 
územnoplánovacej dokumentácie sa ukazuje reálny dopad skutočnosti, že v 
slovenskej praxi nie je do ÚPD adekvátne zapracované krajinnoekologické 
hodnotenie územia (vrátane hodnotenia krajiny). Prax ukážkovo neakceptuje 
krajinu ako základnú bázu na uskutočňovanie antropogénnych aktivít, ktoré je 
potrebné vyhodnotiť najskôr vzhľadom na prírodné a krajinotvorné procesy a na 
limity a obmedzenia z nich vyplývajúce. Až v druhej rovine má zmysel 
posudzovať územie z hľadiska návrhov spôsobov jeho využitia, pričom by mali 
byť akceptované spôsoby využívania územia v okolí posudzovaných lokalít, 
architektonické obmedzenia (napr. počet podlaží budov, požiadavky na tvary 
a materiály, zachovanie urbanistickej štruktúry  a i.) a samozrejme obmedzenia 
vyplývajúce z právnych predpisov (napr. limitácia činností v rámci rôznych 
ochranných a hygienických pásiem).  

 

Vplyvy na stabilitu krajiny 

Najproblémovejším z hľadiska hodnotenia vplyvov na krajinu sa javí hodnotenie 
stability krajiny. Dokumentácie vypracovávané v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. 
totiž v kapitolách, kde sa objavuje pojem “stabilita“ obsahujú strohé informácie 
o prítomnosti prvkov územného systému ekologickej stability (ÚSES). Ak sa 
takéto prvky v hodnotenom území nevyskytujú, spracovávatelia dokumentácií 
sa snažia príslušné kapitoly vyplniť definíciami pojmov ÚSES, biocentrum, 
biokoridor, ekodukt a pod., čo nie je vhodné.  

Ako uvádza tabuľka 6, stabilitu krajiny členíme na stabilitu abiotického 
prostredia, biotického prostredia a ekologickú stabilitu (PAUDITŠOVÁ 2014). Je 
potrebné zdôrazniť, že ekologická stabilita krajiny nie je synonymickým výrazom 
stability krajiny. Keďže krajina zahŕňa rovnako biotickú ako aj abiotickú zložku, 
vo významne slovného spojenia “stabilita krajiny“ je nutné tento fakt zohľadniť. 
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Tab. 6:  Čiastkové stability krajiny a ich stupne 

Stabilita  Stupeň stability 

A abiotického prostredia krajiny 

1 stabilná 

2 podmienečne stabilná 

3 nestabilná 

 
B 
 

biotického prostredia krajiny 

1 stabilná 

2 podmienečne stabilná 

3 nestabilná 

E ekologická 

1 stabilná 

2 podmienečne stabilná 

3 nestabilná 

 

Stanovenie stability abiotického prostredia je veľmi zložitý proces, zahŕňajúci 
poznatky z geomorfológie, fyzickej geografie, hydrológie, základnej geológie, 
inžinierskej geológie, hydrogeológie, pedológie a aj ďalších odborov. Preto je 
potrebné časti dokumentácie týkajúce sa opisu stability krajiny, ako aj  predikcie 
vplyvov na stabilitu krajiny prepojiť na informácie uvedené v kapitolách 
týkajúcich sa geologických charakteristík, geodynamických javov, 
hydrolologických a pôdnych pomerov, vrátane náchylnosti na eróziu, fyzikálne 
a chemické poškodenie pôdy, náchylnosti na zosuvy/svahové pohyby, hrozby 
záplav a pod. Takéto prepájanie informácií v dokumentáciách spracovaných  
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. absentuje.  

Stabilitu biotického prostredia je možné v rámci hodnotenia vplyvov vyjadriť 
prostredníctvom kvality biotopov. T. z., že hlavným pracovným postupom je 
mapovanie biotopov v posudzovanom území a ich kvalitatívne hodnotenie. Ak 
sú k dispozícii dostatočne podrobné zoologické a botanické údaje zo 
záujmového územia, tieto významne pomôžu pri stanovení stupňa stability 
biotického prostredia. Metodické postupy na stanovenie stability biotického 
prostredia zahŕňajú špecifické kroky využívajúce o. i. aj bioindikačné vlastnosti 
organizmov, ako to deklarujú napr. práce MAJZLANA & IGONDOVEJ (2014), 
REHÁČKOVEJ & RUŽIČKOVEJ (2005), ale aj iných autorov. 

Poznaním stability biotického prostredia je následne možné vyjadriť sa aj 
k ekologickej stabilite územia, ktorej primárnym kritériom je úroveň ekologickej 
rovnováhy. Ide o stanovenie základných ekologických ukazovateľov, ktoré sú 
v rámci dokumentácií ÚSES zjednodušené, poskytujú numerické vyjadrenia 
prostredníctvom koeficientov ekologickej stability pohybujúce sa najčastejšie 
v škále 0 až 5 (PAUDITŠOVÁ 2012). Na účely hodnotenia vplyvov na krajinu 
(najmä na miestnej úrovni) je žiaduci presnejší spôsob vyjadrenia ekologickej 
rovnováhy, ale vzhľadom na dlhodobo používaný prístup (v rámci Slovenska, 
resp. Českej republiky) využívajúci koeficient ekologickej stability a stupne 
ekologickej stability sa takéto hodnotenia akceptujú. 

Ekologická stabilita krajiny aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam súvisí 
aj s prítomnosťou existujúcich a navrhnutých prvkov ÚSES rôznej hierarchie 
v hodnotených územiach. Pri posudzovaní projektov je uplatňovaná najmä 
miestna a regionálna úroveň prvkov ÚSES, na účely hodnotenia koncepcií, 
programov a plánov má zmysel posudzovať aj nadregionálnu úroveň ÚSES. 
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Celková stabilita krajiny teda zahŕňa tri zložky stability (viď. tab. 6). 
Kombináciou týchto troch typov stabilít v rôznych stupňoch, ktoré sú graficky 
znázornené v matici na obrázku 1 (tzv. ABES matica = matica Abiotickej – 
Biotickej – Ekologickej Stability) dostaneme dvojkombinácie stability krajiny, 
prostredníctvom ktorých je možné charakterizovať celkovú stabilitu krajiny. 

 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 E1 E2 E3 

A1 X X X       

A2 X X X       

A3 X X X       

B1    X X X    

B2    X X X    

B3    X X X    

E1       X X X 

E2       X X X 

E3       X X X 

  Vysvetlivky: 

  stabilná krajina  A1..., B1..., C1... – viď tab. 6 
     

  podmienečne stabilná   X – nehodnotená kombinácia 
     

  nestabilná krajina   

 

Obr. 1:  Matica vyjadrujúca dvojkombinácie celkovej stability krajiny 

 

Vplyvy na scénu krajiny 

Kompletná krajinná scéna je viac ako súbor fyzických krajinných prvkov, 
pretože okrem nich zahŕňa aj ľudské reakcie, asociácie a sentiment. Krajinu 
a predpokladané vplyvy na ňu preto nemožno opisovať len z hľadiska 
krajinotvorných prvkov, ale aj z hľadiska emócií. Scéna krajiny zahŕňa tri 
atribúty: krajinný obraz, scenéria a charakteristický vzhľad krajiny (viď tab. č. 3). 

Pri hodnotení vplyvov na scénu krajiny nie je možné vylúčiť subjektivitu 
hodnotiteľov, a to najmä vtedy, keď sa uplatňujú sociologické prístupy 
využívajúce napríklad dotazníkovú metódu. Tieto obsahujú okrem štandardných 
častí aj obrazový materiál (fotografie, koláže, modely), prostredníctvom ktorého 
respondenti vyjadrujú svoje postoje k posudzovanej činnosti (plánu). 
Porovnávajú súčasný vzhľad krajiny s obrázkami, na ktorých je do krajiny 
zakomponovaný nový objekt, ktorý je predmetom posudzovania vplyvov. Takéto 
hodnotenia  sú pocitové, závisia priamo od jednotlivca a jeho charakteristiky 
(vek, pohlavie, vzdelanie, vedomostná úroveň, nálada, vzťah k posudzovanej 
krajine a i.). Na zvýšenie objektívnosti hodnotenia vplyvov na scénu krajiny je 
preto nutné aplikovať  objektívne ukazovatele, ktorými sú napríklad: 
vzdialenosti, z ktorých sú objekty viditeľné; body (jednoznačne lokalizovateľné), 
z ktorých sú objekty pozorovateľné; modely potenciálnej dohľadnosti objektov 
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a dominánt v krajine zohľadňujúce reliéf, krajinnú pokrývku, vizuálne bariéry; 
výšky krajinných prvkov nachádzajúcich sa v okolí posudzovanej činnosti  
a pod. (PAUDITŠOVÁ, SALAŠOVÁ & OŤAHEĽ 2010) 

Výsledný vplyv na scénu krajiny je stanovený na základe súhrnu 
(matematického súčtu hodnôt intenzity) predpokladaných vplyvov na krajinný 
obraz, scenériu a charakteristický vzhľad krajiny a je vyjadrený prostredníctvom 
stupňa vplyvu (podľa intenzity). Výsledný očakávaný vplyv na scénu krajiny 
prezentuje mieru vizuálnej kolízie nových objektov so súčasným vzhľadom 
krajiny, resp. vyjadruje mieru pozitívneho prínosu, ktorý scénu krajiny zlepší 
(tabuľka 7). 

 
Tab. 7:  Stupnica sumárneho vplyvu na scénu krajiny 

Predpokladaný vplyv na scénu krajiny Interval súčtu 
hodnôt intenzity 
vplyvov: A+B+C 

Stupeň 
vplyvu 

v
iz

u
á

ln
a

 k
o

lí
z
ia

 n
o
v
ý
c
h

 o
b

je
k
to

v
 j
e

 

zásadná až kritická; extrémna degradácia krajinnej 
scény regionálneho rozsahu, viditeľná z veľkých 
vzdialeností a zo všetkých pozorovacích bodov  

- 9; - 8) - 5 

veľmi významná; výrazne viditeľná degradácia 
krajinnej scény (regionálny alebo lokálny rozsah), 
viditeľná z veľkých vzdialeností z väčšiny 
pozorovacích bodov 

- 8; - 6) - 4 

významná; degradácia krajinnej scény je zrejmá, ale 
je viditeľná len z určitých pozorovacích bodov, na 
dobrú viditeľnosť sú potrebné dobré meteorologické 
podmienky 

- 6; - 4) - 3 

málo významná; zmena krajinnej scény má lokálny 
charakter, viditeľná je z malých vzdialeností, na dobrú 
viditeľnosť sú potrebné dobré meteorologické 
podmienky 

- 4; - 2) - 2 

zanedbateľná; vizuálne zmeny krajinnej scény sú 
minimálne (lokálny rozsah) a sú viditeľné len 
z minimálneho počtu pozorovacích bodov 

- 2; - 0) - 1 

vizuálna kolízia nových objektov nie je žiadna; 
pozitívny vizuálny prínos nových objektov – žiadny 

0 0 

p
o

z
it
ív

n
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o
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o
v
ý
c
h

 o
b

je
k
to

v
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n
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zanedbateľný (lokálny rozsah); viditeľný len 
z minimálneho počtu pozorovacích bodov 

2; 0) + 1 

málo významný (lokálny rozsah); viditeľný z malých 
vzdialeností, na dobrú viditeľnosť sú potrebné dobré 
meteorologické podmienky 

4; 2) + 2 

významný (regionálny alebo lokálny rozsah); viditeľný 
len z určitých pozorovacích bodov, na dobrú 
viditeľnosť sú potrebné dobré meteorologické 
podmienky 

6; 4) + 3 

veľmi významný (regionálny alebo lokálny rozsah); 
viditeľný z veľkých vzdialeností, z väčšiny 
pozorovacích bodov 

8; 6) + 4 

zásadný (regionálny rozsah); viditeľný z veľkých 
vzdialeností a zo všetkých pozorovacích bodov 

9; 8) + 5 

A = vplyv na krajinný obraz; B = vplyv na scenériu; C = vplyv na charakteristický vzhľad krajiny 
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Vplyv na krajinný obraz 

Krajinný obraz je časť krajiny, ktorú vnímame našimi zmyslami, predovšetkým 
zrakom (BECHMANN & JOHNSON 1980 IN DRDOŠ 1995). Tvorí ho súbor 
špecifických charakteristík krajiny (BUKÁČEK & MATĚJKA 1999), na základe 
ktorých je možné hovoriť o krajine bežnej, typickej, jedinečnej, neopakovateľnej 
a pod. Podľa BUCHWALDA (1996) je krajinný obraz vizuálne vnímateľný obraz 
znakov a javov krajiny, ktoré sú prezentované ako zážitkové hodnoty krajiny, 
a to prostredníctvom vnímania veľkostí, foriem, farieb, látkovej povahy, 
členenia, rozmanitosti a bohatstva zmien. Krajinné dominanty, či už prírodného 
alebo antropogénneho pôvodu patria k najvýznamnejším znakom, resp. 
hodnotám krajinného obrazu. Ich funkcia v krajine a intenzita vizuálneho 
pôsobenia závisia od mnohých okolností. Určujúcim parametrom je výška 
daného objektu, jeho celkové rozmery, tvar, materiál z akého objekt pozostáva 
a samozrejme, ak hovoríme o dominantnosti, vždy je tento ukazovateľ potrebné 
spájať aj so vzdialenosťou, z akej je možné za určitých meteorologických 
podmienok príslušnú dominantu pozorovať. (PAUDITŠOVÁ 2010) 

Významnosť (intenzita vplyvu) je daná predovšetkým viditeľnosťou 
plánovaného zámeru v hodnotených krajinných celkoch, pričom tento 
parameter závisí najmä od lokalizácie v krajine, reliéfu, od veľkosti a vizuálnej 
nápadnosti (tvar, členitosť, farba) a pod. Stupne predpokladaných vplyvov na 
krajinný obraz sú charakterizované v tabuľke 8.   

 
Tab. 8:  Stupne vplyvov činnosti (plánu) podľa intenzity vizuálneho ovplyvnenia 

krajinného obrazu 

Stupeň 
intenzity 
očakávané-
ho vplyvu 

Numerické 
vyjadrenie 
intenzity 
vplyvu 

Charakteristika vplyvu činnosti (plánu) 
na krajinný obraz 

veľmi 
významný 
negatívny 
vplyv 

- 3 objekt(y) sú veľmi dobre viditeľné, jednoznačne vizuálne 
rozlíšiteľné od ostatných prvkov krajiny, sú významnou 
negatívnou dominantou v krajine, ktorá radikálne mení 
krajinný obraz; je viditeľná z mnohých pozorovacích bodov 
a do vzdialenosti viac ako 20 km; viditeľnosť takýchto 
objektov v krajine nie je možné podstatne zmierniť 

významný 
negatívny 
vplyv 

- 2 objekt(y) sa uplatňujú v krajinnom obraze zreteľne a 
jednoznačne, ich negatívny vizuálny prejav môže byť len 
čiastočne ovplyvnený či zmiernený inými, prevažne väčšími 
alebo z iného dôvodu nápadnejšími prvkami krajiny okolitého 
krajinného priestoru 

málo 
významný 
negatívny 
vplyv 

- 1 objekt(y) sa v krajinnom obraze uplatňujú negatívne len 
čiastočne, sú viditeľné len z určitých pozorovacích bodov, 
resp. je viditeľná len časť činnosti (plánu); prevažne sú v 
krajine ťažko rozlíšiteľné, ich negatívny vizuálny vplyv sa 
prejavuje iba za ideálnej viditeľnosti, kedy sú  mierne 
nápadné 

bez vplyvu 0 objekt(y) sa v krajinnom obraze  takmer neuplatňujú, v 
krajine sú ťažko rozlíšiteľné, vizuálne splývajú s existujúcimi 
krajinnými prvkami 

málo + 1 objekt(y) sa v krajinnom obraze uplatňujú pozitívne len 
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Stupeň 
intenzity 
očakávané-
ho vplyvu 

Numerické 
vyjadrenie 
intenzity 
vplyvu 

Charakteristika vplyvu činnosti (plánu) 
na krajinný obraz 

významný 
pozitívny 
vplyv 

čiastočne, sú viditeľné len z určitých pozorovacích bodov, 
resp. je viditeľná len časť činnosti (plánu); prevažne sú v 
krajine ťažko rozlíšiteľné, ich pozitívny vizuálny vplyv sa 
prejavuje iba za ideálnej viditeľnosti, kedy sú  mierne 
nápadné 

významný 
pozitívny 
vplyv 

+ 2 objekt(y) sa uplatňujú v krajinnom obraze zreteľne a 
jednoznačne, ich pozitívny vizuálny prejav je znížený, 
pretože sú z niektorých pozorovacích bodov zakryté inými, 
prevažne väčšími alebo z iného dôvodu nápadnejšími 
prvkami krajiny okolitého krajinného priestoru 

veľmi 
významný 
pozitívny 
vplyv 

+ 3 objekt(y) reprezentujúce činnosť (plán), sú  veľmi dobre 
viditeľné, jednoznačne vizuálne rozlíšiteľné od ostatných 
prvkov krajiny a sú významnou pozitívnou dominantou 
v krajine, ktorá radikálne mení krajinný obraz; objekt(y) sú 
nápadné a viditeľné z mnohých pozorovacích bodov, do 
vzdialenosti viac ako 20 km, ich viditeľnosť v krajine nie je 
potrebné zmierňovať, naopak, pozitívne spestrujú krajinnú 
mozaiku 

 

Vplyv na scenériu 

Krajinná scenéria predstavuje „kulisu“ krajiny, niečo čo je v pozadí (napr. 
za sídlom), pričom je pozorovaný celý výsek krajinného priestoru, tvoriaci 
krajinnú panorámu. Veľmi dôležitú úlohu majú v panorámach siluety 
pozorovaných prvkov a objektov a veľkosť kulisy. Podľa OŤAHEĽA (1980) je 
optimálne tretinové delenie, teda 1/3 pozorovaného krajinného výseku má tvoriť 
predpolie, 1/3 vlastná kulisa a 1/3 vrchná časť videného obrazu – obloha. Podľa 
toho, ako sú jednotlivé objekty v krajinnej panoráme viditeľné a ako prispievajú 
k vizuálnemu vnímaniu územia sa delia aj predpokladané vplyvy na scenériu 
(tab. 9). Vnímanie krajinných prvkov v panorámach priamo závisí od 
meteorologických podmienok, ako aj od prítomnosti vizuálnych bariérových 
prvkov.  

 
Tab. 9:  Stupne vplyvov činnosti (projektu) podľa intenzity vizuálneho ovplyvnenia 

krajinného obrazu 

Stupeň 
intenzity 
očakávaného 
vplyvu 

Numerické 
vyjadrenie 
intenzity 
vplyvu 

Charakteristika vplyvu činnosti (plánu) 
na scenériu 

veľmi 
významný 
negatívny 
vplyv 

- 3 objekt(y) sú veľmi dobre viditeľné, v krajinných 
panorámach sa vynímajú, často tvoria dominanty, 
pôsobia extrémne rušivo bez ohľadu na 
meteorologické podmienky (okrem výnimočných 
situácií, kedy je dohľadnosť minimálna) 

významný 
negatívny 

- 2 objekt(y) sú dobre viditeľné, v krajinných 
panorámach sú nápadné a pôsobia rušivo; intenzita 
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Stupeň 
intenzity 
očakávaného 
vplyvu 

Numerické 
vyjadrenie 
intenzity 
vplyvu 

Charakteristika vplyvu činnosti (plánu) 
na scenériu 

vplyv ich negatívneho vnímania závisí od kvality 
meteorologických podmienok 

málo 
významný 
negatívny 
vplyv 

- 1 objekt(y) sú slabo viditeľné, v krajinných 
panorámach sa uplatňujú nevýrazne, často sú 
čiastočne prekryté vizuálnymi bariérami - inými 
krajinnými prvkami; za určitých meteorologických 
podmienok sú posudzované objekty ťažko 
rozlíšiteľné; vizuálne sú približne na rovnakej úrovni, 
ako väčšina ostatných krajinných prvkov v okolí 

bez vplyvu 0 objekt(y) nie sú viditeľné, v krajinných panorámach 
sa neuplatňujú 

málo 
významný 
pozitívny vplyv 

+ 1 objekt(y) sú slabo viditeľné, minimálne prispievajú 
k atraktivite krajinných panorám; často sú čiastočne 
prekryté vizuálnymi bariérami - inými krajinnými 
prvkami; za určitých meteorologických podmienok 
sú posudzované objekty ťažko rozlíšiteľné; vizuálne 
sú približne na rovnakej úrovni, ako väčšina 
ostatných krajinných prvkov v okolí 

významný 
pozitívny vplyv 

+ 2 objekt(y) sú dobre viditeľné, prispievajú k atraktivite 
krajinných panorámach, nepôsobia rušivo; intenzita 
ich vizuálneho vnímania závisí od kvality 
meteorologických podmienok 

veľmi 
významný 
pozitívny vplyv 

+ 3 objekt(y) predstavujú zásadnú dominantu v krajine, 
ktorá radikálne pozitívne mení krajinnú panorámu, 
významne prispieva k zvýšeniu jej atraktivity; 
objekt(y) sú v krajinných panorámach veľmi dobre 
viditeľné (okrem výnimočných meteorologických 
situácií, kedy je dohľadnosť minimálna) 

 

Vplyv na charakteristický vzhľad krajiny 

Charakteristický vzhľad krajiny je pojem, ktorý sa v praxi presadil v posledných 
rokoch najmä vďaka Európskemu dohovoru o krajine (EUROPEAN LANDSCAPE 

CONVENTION 2000). V zmysle tohto dohovoru krajina: 

 zohráva významnú úlohu z hľadiska verejného záujmu v oblasti kultúry, 
ekológie, životného prostredia a v sociálnej oblasti a predstavuje zdroj 
priaznivý na hospodársku činnosť; a jej ochrana, manažment a 
plánovanie môžu prispievať k vytváraniu pracovných príležitostí 

 podmieňuje vytváranie miestnych kultúr a je základnou súčasťou 
európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva a prispieva k blahu 
ľudstva a upevňovaniu európskej identity 

 je všade dôležitou súčasťou kvality života ľudí: v mestských oblastiach 
a na vidieku, v narušených oblastiach rovnako ako aj v oblastiach s 
vysokou kvalitou, v oblastiach pozoruhodných i všedných 

 podlieha zmenám v dôsledku vývoja výrobných technológií v 
poľnohospodárstve, lesníctve, priemysle, pri ťažbe nerastov, pri 
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postupoch v oblasti re gionálneho rozvoja a územného plánovania, 
doprave, infraštruktúre, turistike a rekreácii 

 reprezentuje priestor, ktoré má právo verejnosť užívať; verejnosť má 
právo na  krajinu vysokej kvality a zároveň má mať aktívnu úlohu pri jej 
rozvoji 

 je kľúčovým prvkom priaznivých podmienok pre život jednotlivca i 
spoločnosti a jej ochrana, manažment a plánovanie sú spojené s 
právami 

 predstavuje spoločný európsky zdroj (kvalita a rozmanitosť európskej 
krajiny), je dôležité spolupracovať v záujme jej ochrany, manažmentu 
a plánovania. 

Charakteristický vzhľad krajiny zahŕňa prírodné a kultúrno-estetické 
charakteristiky a hodnoty územia, pričom neoddeliteľnou súčasťou sú aj fakty 
deklarujúce historický vývoj podieľajúci sa na formovaní charakteru konkrétneho 
územia a na spôsoboch využívania územia. Európsky dohovor o krajine 
nedefinuje, ako hodnotiť charakteristický vzhľad krajiny. Ide o hodnotovú 
kategóriu, ktorá je vnímaná cez vedomostnú. spoločenskú a kultúrnu úroveň 
ľudskej populácie. Pri hodnotení vplyvov činností, plánov  a programov na 
charakteristický vzhľad krajiny je potrebné zohľadňovať:  

 prírodné hodnoty a dominanty krajiny 

 kultúrne hodnoty a dominanty krajiny 

 pamiatkovo hodnotné objekty, areály a celky 

 tradičné spôsoby využívania krajiny 

 harmóniu vzťahov v krajine 

 mierku krajiny. 

Každý z uvedených ukazovateľov je potrebné vyhodnotiť v škálach vplyvov 
uvedených  v zmysle tabuliek 4 a 5.  

 

ZÁVER A DISKUSIA 

Zákon č. 24/2006 Z. z.  obsahuje v jednotlivých typoch dokumentácií kapitoly, 
v názvoch ktorých sa objavujú slová: krajina, štruktúra krajiny, typ krajiny, 
krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria (viď tab. 2). Názvy kapitol uvedených 
ako súbor nedostatočne špecifikovaných slov nedávajú dobrý základ na kvalitne 
spracovanie očakávaných vplyvov. Ako si napríklad vysvetlí čitateľ časť, ktorá 
sa týka ochrany? Ide o opis chránených území, ktoré sa v krajine nachádzajú? 
Alebo do kapitoly patrí opis prvkov a opatrení, ktoré sú vybudované na ochranu 
krajiny? Rovnako polemicky znie pojem krajinný typ. Podľa akej typizácie je 
relevantné uvádzať typy krajiny? Klasifikácia krajiny podlieha niekoľkým 
štandardným kritériám, napr.: formy reliéfu, typ využívania krajiny, stupeň 
antropogénnej premeny krajiny a mnohé iné. Obdobnú situáciu navodzuje 
termín stabilita. Pojem stabilita krajiny nie je synonymom územného systému 
ekologickej stability, ktorý sa pod pojmom stabilita opisuje v slovenských 
dokumentáciách týkajúcich sa posudzovania vplyvov na životné prostredie.   

Proces posudzovania vplyvov činností prešiel v posledných rokoch 
dynamickým vývojom a koordináciou krokov v mnohých krajinách, vrátane 
Slovenska (KOZOVÁ ET AL. 2007). Neustále sa hľadajú nové, efektívnejšie 
modely procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vo všeobecnosti 
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však stále prevládajú kvalitatívne a subjektívne hodnotenia. Žiaduce sú preto 
nástroje na zvýšenie exaktnosti a objektívnosti hodnotení očakávaných vplyvov. 

Proces hodnotenia predpokladaných vplyvov na životné prostredie vrátane 
zdravia ľudí zahŕňa aj hodnotenie vplyvov na krajinu, a to tak pri posudzovaní 
vplyvov činností, ako aj strategických dokumentov (PAVLIČKOVÁ ET AL. 2009; 
PAVLIČKOVÁ 2010). V slovenských podmienkach je posudzovanie charakteristík 
krajiny poddimenzované, akoby krajina nepredstavovala v environmentálnom 
hodnotení kľúčový ukazovateľ. V dokumentáciách spracovaných podľa zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sú veľmi často detailne opísané 
pravdepodobné vplyvy na konkrétne zložky životného prostredia, na rozdiel od 
vplyvov na krajinu a v danom kontexte aj na zdravie ľudí. A práve krajina 
reprezentuje priestor, v ktorom sú ľudia (priamo alebo nepriamo) konfrontovaní 
s vplyvmi na zložky životného prostredia, čo sa odráža na ich zdraví (fyzickom 
a psychickom). Intenzita, resp. hodnota ovplyvnenia sociálnej pohody 
ovplyvňujúcej environmentálne zdravie jednotlivca je individuálna. Je však 
možné hovoriť o hrozbe, ak 60 % z hodnotených ukazovateľov sa pohybuje 
v intervale významný negatívny až veľmi významný negatívny vplyv na krajinu 
a tieto vplyvy pôsobia dlhodobo. Tento predpoklad sa zosilňuje v prípade 
pôsobenia synergických vplyvov, ak v hodnotenom území pôsobí súčasne 
viacero faktorov, ktoré znižujú kvalitu krajiny z hľadiska rôznych ukazovateľov: 
štruktúry, stability, alebo scény.  

Signifikantným problémom v rámci procesu posudzovania vplyvov (nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí) je stále pretrvávajúce oddelené posudzovanie 
vplyvov na zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva aj napriek tomu, 
že kvalita života, zdravie obyvateľstva a stav životného prostredia sú spojené 
nádoby (TAHZIB & ZVIJÁKOVÁ 2013). Dopad na environmentálne zdravie 
z hľadiska zmeny krajiny, jej stability a aj z pohľadu radikálnej zmeny scény 
krajiny je možné očakávať, ak sa hodnotené ukazovatele pohybujú v kategórii 
veľmi významný až významný negatívny vplyv, dlhodobý,  pôsobiaci 
kontinuálne, resp. trvalo, synergicky alebo kumulatívne. 

Tabuľka 10 je príkladom vyhodnotenia očakávaných vplyvov konkrétnej 
činnosti na krajinu. Priradením numerických hodnôt k identifikovaným vplyvom 
vznikne podklad na stanovenie predpokladaného vplyvu na zdravie a pohodu 
obyvateľov v dôsledku zmeny kvality krajiny. Ak by boli obdobným spôsobom 
vyjadrené vplyvy na všetky posudzované zložky životného prostredia a na 
zdravie obyvateľov, vznikol by dobrý základ na komplexné hodnotenie 
očakávaných vplyvov.  

Plánovanie rozvoja spoločnosti (vrátane územného rozvoja) bez 
adekvátneho zváženia dopadov projektov, plánov a stratégií na 
environmentálne zdravie je v podstate postup, akým sa skrývajú reálne náklady 
spojené s rozvojom spoločnosti. Je možné súhlasiť s informáciou IAIA (2006), 
že z inštitucionálneho hľadiska je to zdravotníctvo, ktoré sa musí vyrovnať so 
zdravotnými problémami populácií. Ale pravdou je, že v konečnom dôsledku je 
to celá spoločnosť, ktorá vynakladá prostriedky na riešenie problémov 
súvisiacich so zvýšeným počtom ochorení.  
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Tab. 10: Príklad hodnotenia očakávaných vplyvov konkrétnej činnosti (napr. zriadenia 

a prevádzkovania kameňolomu) na krajinu  

Kritérium vplyvu 

Predpoklada-
ný vplyv na Typ vplyvu 

1 2  3 

Charakter vplyvu 
z hľadiska jeho podstaty a 
pravdepodobnosti 

   pozitívny 

X   negatívny 

   neutrálny (resp. bez očakávania vplyvu) 

Charakter vplyvu  
z hľadiska pôvodu vzniku 

X  X primárny 

 X  sekundárny 

Charakter dopadu vplyvu 
X X X priamy 

X   nepriamy 

Čas – dĺžka trvania vplyvu 
X   

dočasný (pôsobiaci len určité ohraničené 
obdobie v rámci realizácie projektu, 
činnosti) 

 X X* trvalý 

Frekvencia vplyvu  
   

pôsobiaci občasne – náhodne alebo 
pravidelne  

X X X pôsobiaci kontinuálne  

Prejav vplyvu z hľadiska 
návratnosti 

   
krátkodobý (pôsobiaci +/- pravidelne len 
určité obmedzené obdobie v roku, menej 
ako 6 mesiacov) 

   
strednodobý (pôsobiaci +/- pravidelne len 
určité obmedzené obdobie v roku, cca 6-
12 mesiacov) 

X X X 
dlhodobý (pôsobiaci +/- pravidelne viac 
ako 12 mesiacov) 

Charakter vplyvu  
z hľadiska územného 
rozsahu 

X** X* X* lokálny 

 X* X* regionálny 

   národný 

   globálny 

Intenzita vplyvu 

X*  X veľmi významný negatívny vplyv 

 X*  významný negatívny vplyv 

   málo významný negatívny vplyv 

   bez vplyvu 

   málo významný pozitívny vplyv 

   významný pozitívny vplyv 

   veľmi významný pozitívny vplyv 

Charakter vplyvu 
z hľadiska podielu na 
celkovom ovplyvnení 
krajiny 

X**  X** individuálny 

 X*  synergický 

   kumulatívny 

1 – štruktúra krajiny; 2 – stabilita krajiny; 3 – scéna krajiny 

*    rozdielne s ohľadom na konkrétne posudzovanie a konkrétny okruh (štruktúra, stabilita a scéna 
krajiny) 

**  podľa konkrétneho posudzovania, potenciálne reálne sú všetky možnosti 
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