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Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání 

11. – 12. září 2013 

 

Vážení přátelé, 

jedním z trendů současné geografie je reagovat na potřeby neustále se měnícího světa. Tomuto 

trendu by měla odpovídat i výuka geografie (zeměpisu) na všech stupních škol. Vysokoškolské 

vzdělávání geografů odborníků nebo geografů učitelů se napříč republikou liší a mnozí si pokládáme 

otázku, jestli právě naše kurzy máme dobře připravené tak, aby jejich absolventi mohli zareagovat na 

nové potřeby společnosti. Obdobně, jak se liší výzkumné metody, liší se také využívání vzdělávacího 

potenciálu samotných výzkumů. Jak nejlépe zapojit talentované studenty do výzkumu, aby byli 

nápomocni řešení výzkumného úkolu, ale aby tím také pomohli rozvíjet sami sebe? Zatímco mnohé 

základní a střední školy převážně sdílí své přístupy k výuce, vysoké školy staví své kurzy za bránu 

zaheslovaných e-learningových portálů ve snaze budovat si své know-how. Když už je téměř celý 

dnešní svět zasíťovaný, sdílejme tedy i my své přístupy a poznatky s kolegy, se kterými se podílíme na 

výsledném obrazu geografie. Domníváme se, že by bylo vhodné věnovat nastávající konferenci právě 

tomu, co se na školách připravující jak odborné geografy, tak učitele pro výuku geografie učí, jak se to 

učí a proč? Domníváme se, že bychom v otázkách geografického vzdělávání měli mít jasno, protože 

nositeli geografického myšlení jsou právě učitelé na všech stupních škol. 
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Místo konání konference 

Konference VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ se uskuteční v prostorách autokempu Olšovec 

v obci Jedovnice (Havlíčkovo nám. 71, 67906 Jedovnice, www.olsovec.cz) 

 

Doprava k místu konání 

Autem  

 z Brna po trase Ochoz u Brna – Březina – Křtiny – Jedovnice ATC (28 km; cca 45 min.)  

 od Svitav po trase Černá hora – Rájec-Jestřebí – Blansko – Lažánky – Jedovnice ATC (20 km; cca 30 

min.) 

Autobus  

 z Brna linka č. 201 (Brno, Stará osada – Jedovnice, garáže ČAD). Vystoupit na zastávce Jedovnice, Újezd 

nebo Jedovnice, nám. Cena 42 Kč/5 zón 

 z Blanska linka č. 231 (Blansko, aut. st. – Studnice). Vystoupit na zastávce Jedovnice, Újezd nebo 

Jedovnice, nám. Cena 16 Kč/2 zóny 

 z Blanska linka č. 167 (Blansko, aut. st. – Vyškov, aut. nádr.). Vystoupit na zastávce Jedovnice, Újezd 

nebo Jedovnice, nám. Cena 16 Kč/2 zóny 

Jízdní řády autobusů jsou k dispozici na http://www.idsjmk.cz/linky.aspx#1  

Poté pěšky do autokempu (vzdálenost 1 – 1,5 km).     

Stravování 

lze zajistit snídani, obědy a večeři, svůj požadavek zvolte v registračním formuláři, cena za stravování bude 

uhrazena až na místě 

Společenský večer  

Společenský večer se bude konat dne 11. 9. 2013. Vstupenka na společenský večer a večeři (raut) bude 

zahrnuta v registračním poplatku. 

Registrace účastníků 

Registrace účastníků bude spuštěna od 1.4. 2013 na http://geokonference.ped.muni.cz 

Ubytování 

Ubytování si zajišťují účastníci individuálně. Předběžně budou zamluvena místa v autokempu Olšovec. 

Konkrétní typy ubytování můžete najít na www.olsovec.cz 

http://www.idsjmk.cz/linky.aspx
http://geokonference.ped.muni.cz/
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Termíny a poplatky 

Registrace bude probíhat elektronicky od 1. dubna do 31. července 2013. 

 

Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku je 31. srpna 2013. 

 

 

Řádný termín splatnosti registračního poplatku: do 31. červnce 2013 

 

Registrační poplatek: 

Poplatek do řádného termínu splatnosti (do 30. 6. 2013)    1 300,- Kč  

Poplatek zaplacený v hotovosti při registraci     1 500,- Kč 

 

V ceně registračního poplatku není zahrnuto ubytování a stravování mimo vstupenky na večerní raut a 

společenský večer.
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Tematické sekce konference 

 

 Geografický výzkum krajiny 

Aplikace výsledků výzkumu v praxi. Užitečnost geografie pro společnost. 

 Současný geografický výzkum a jeho průmět do vysokoškolského vzdělávání 

Vzdělávací stránka aktuálních výzkumů. Zapojení studentů do výzkumu. 

 Inovace ve vzdělávání geografů 

Obsahová a odborná náplň vysokoškolských kurzů – zaměření, aktuálnost. Vedení a náplň seminářů a 
cvičení (cílová skupina, přizpůsobení oborům). Ověřování znalostí a dovedností – aktuální zkušenosti 
s výkony studentů. 

 Uplatnění geografie a geografů v praxi 

Zpětná vazba na současné vzdělávací programy. Užitečnost geografických výsledků pro společnost 

 Krajina jako laboratoř 

Výuka v terénu. Práce s talentovanou mládeží. Ukázky dobré praxe. 

 Cezhraničný výskum jadra Veľkej Moravy 

Setkání a prezentace řešitelů projektu Višegrádského fondu 

 

 Posterová sekce 

Vítány jsou postery na všechna výše uvedená témata. 
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Pokyny pro autory 

Zaslání abstraktu příspěvku v češtině, slovenštině nebo v angličtině (max. 1000 znaků) bude součástí 

elektronické registrace a poslední možný termín registrace uplyne 31. července 2013. Sborník abstraktů bude k 

dispozici pro účastníky v den registrace. 

Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku je stanoven na 31. srpna 2013. Příspěvky odesílejte na e-mail 

geoonference@email.cz. Příspěvek zasílejte ve formátu Microsoft Word zpracovaný podle přiložené šablony. 

Nejpozději do tří pracovních dnů po zaslání příspěvku Vám přijde potvrzení (na e-mailovou adresu, kterou jste 

uvedli při registraci) od organizačního výboru o jeho obdržení.  

Prosíme o respektování konečného termínu pro zaslání konferenčního příspěvku. Příspěvky zaslané po tomto 

termínu nebudou zařazeny do výběru pro vydání konferenčního sborníku. Sborník bude vydán na CD-ROM. 

mailto:geoonference@email.cz
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Program konference 

středa 11. září 2013 (autokemp Olšovec) 

 registrace: 12:00 – 13:00 hod. 

 pěší exkurze po Moravském krasu 13:30 – 18:00  

 společenský večer + posezení s cimbálovou muzikou: 19:00 až … 

 

čtvrtek 12. září 2013  

zahájení konference: 09:00 – 09:10 

přednášky v plénu:  

09:15 – 09:35 prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 

09:35 – 09:55 doc. RNDr. Alfred KROGMANN, PhD. 

 

Coffee break:  10:00 – 10:15 

1. blok přednášek (místnost A): 10:15 – 12:00, moderátor: Libor Lněnička 

GEOGRAFICKÝ VÝZKUM KRAJINY 1 

1) Harizal Barbora, Bucher Slavomír, Solár Vladimír 

Využitie kvantitatívnych a kvalitatívnych metód při hodnotení inovačního potenciálu v Prešovskom 

samosprávnom kraji 

2) Gabriela Repaská, Renáta Masárová 

Vplyv rezidenčnej suburbanizácie na rozvoj mestských častí Nitry – Čermáň a  Párovské háje 

3) Vachuda Jan, Věžník Antonín 

K problematice pozemkových úprav v ČR, regionálně geografická analýza 

4) Kasagranda Anton  

Zhodnotenie návštevnosti regiónu NUTS II – Bratislavský kraj v rokoch 2001 až 2011 

5) Bucher Slavomír, Solár Vladimír, Némethyová Barbara 

Identifikácia skupinových identít s kultúrnym dedičstvom a kultúrnohistorickým potenciálom regiónu 

6) Krogmann Alfred,  Civáň Marek  

Realizačné predpoklady cestovného ruchu v stredisku cestovného ruchu Donovaly 

 

1. blok přednášek (místnost B): 10:15 – 11:30, moderátor: Eduard Hofmann 

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ GEOGRAFŮ 1 

1) Michaeli Eva, Madziková Alena 

Objavné vyučovanie v geografii na príklade zosuvu v polygóne Kapušany 

2) Madziková Alena  

Didaktika geografie v študijných programoch slovenských vysokých škôl - komparatívna analýza 

3) Valach Martin 

Možnosti využitia voľne dostupných elektronických databáz vo vyučovaní environmentálnej geografie 

4) Tomčíková Ivana, Čief Rastislav 

Miestna krajina v príprave budúcich učiteľov geografie  

5) Nižnanský Branislav, Nižnanská Katarína 

Pojmové schémy a priestorová kognitívna konštrukcia 
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Obědová pauza: 12:00 – 13:30 

2. blok přednášek (místnost A):  13:30 – 15:00, moderátor: Vladimír Kovařík 

GEOGRAFICKÝ VÝZKUM KRAJINY 2  

1) Solár Vladimír, Némethyová Barbora, Bucher Slavomír 

Trendy vývoja krajinnej štruktúry mesta Poprad 

2) Hubáček Martin, Rybanský Marian, Čeplová Lucie, Břeňová Marie  

Vyhodnocení vlivu povrchu terénu a meteorologických podmínek na průchodivost vozidel 

3) Oláhová Jana, Vojtek Matej  

Analýza a hodnotenie krajinnej štruktúry aplikáciou koeficientov ekologickej stability 

4) Kovařík Vladimír, Hubáček Martin 

Krajina: přítel či nepřítel? 

5) Boltižiar Martin, Kolejka Jaromír, Svatoňová Hana 

Možnosti interpretace starých a tematických map při identifikaci zachovaných elementů kulturní 

krajiny dob Velké Moravy v okolí Mikulčic a Kopčan 

6) Veselovský Ján, Bernadič Jakub  

Opomenutý potenciál Gemerského Horehronia a návrhy na jeho využitie 

 

2. blok přednášek (místnost B):  13:30 – 14:45, moderátor: Hana Svatoňová 

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ GEOGRAFŮ 2 

1) Svatoňová Hana a kol. 

Učitel přírodovědy – environmentální aplikace 

2) Švecová Milada, Horychová Ilona 

Badatelství s podporou ICT jako prostředek pro rozvoj nadání a talentu žáků 

3) Škodová Martina, Anstead Lenka, Medveďová Alžbeta, Weis Karol 

Fyzická geografia v teréne: ukážka praktických metód z cvičení v Ľubietovej pri Banskej Bystrici 

4) Karvánková Petra, Popjaková Dagmar, Krejčí Jana, Soukupová Lucie 

Integrovaná tematická výuka regionálního zeměpisu na ZŠ 

5) Osuch Wiktor  

Vybrané aspekty vzdělávání budoucích učitelů zeměpisu a přírodopisu v Polsku 

 

Coffee break:  15:00 – 15:15 

3. blok přednášek (místnost A): 15:15 – 16:30, moderátor: Hana Svobodová 

GEOGRAFICKÝ VÝZKUM KRAJINY 3 

1) Bártík František, Svatoňová Hana  

Československý uranový průmysl a nesvobodná pracovní síla -  modelové území Jáchymov 

2) Věžník Antonín, Svobodová Hana, Král Michael  

Vývoj českého zemědělství po vstupu do EU, regionálně geografické aspekty 

3) Vilinová Katarína  

Aké príčiny úmrtnosti dominujú v mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja 

4) Veselovský Ján  

Religiózny cestovný ruch na príklade obce Topoľčianky 

5) Šolcová Lucia, Veselovský Ján, Krogmann Alfred  
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Miera nezamestnanosti v predkrízovom období ako jeden z indikátorov chudoby na príklade 

Nitrianskeho kraja 

 

ukončení konference: 16:30 

dobrovolný program (bowling aj.) 17:00 … 

 



- 10 - 

Programový a organizační výbor 

 

Programový výbor 

doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre) 

doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre) 

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (Masarykova univerzita) 

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Masarykova univerzita) 

ing. Vladimír Kovařík, Ph.D. (Univerzita obrany) 

doc. RNDr. Alfred Krogmann, CSc. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre) 

PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D (Masarykova univerzita)

 

Organizační výbor (PdF MU) 

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. 

Kateřina Hönigová 

Ing. Mgr. Libor Lněnička 

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. 

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. 

 

Kontakt na pracoviště organizátorů 

Katedra geografie PdF MU: http://www.ped.muni.cz/wgeo/ 

http://www.ped.muni.cz/wgeo/


M a s a ヴ ┞ k o ┗ a  u ﾐ i ┗ e ヴ z i t a ,  P e d a g o g i I k á  f a k u l t a  
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Abstrakt: Mesto Popヴad ﾏá od počiatku ┗ý┗oja ┗ýzﾐaﾏﾐé, Ieﾐtヴálﾐe posta┗eﾐie ┗ ヴáﾏIi 
sídelﾐej štヴuktúヴ┞ Popヴadskej kotliﾐ┞, či šiヴšieho podtatヴaﾐského ヴegiﾙﾐu. Na úzeﾏí 
┗┞ﾏedzeﾐoﾏ súčasﾐou katastヴálﾐou hヴaﾐiIou pヴeHiehali ﾐeustále zﾏeﾐ┞ ﾐa úヴo┗ﾐi kヴajiﾐﾐej 
štヴuktúヴ┞, podﾏieﾐeﾐé šiヴokýﾏ spektヴoﾏ faktoヴo┗ a podﾏieﾐok, z ktoヴýIh je 
ﾐajﾏaヴkaﾐtﾐejšie pﾚsoHeﾐie člo┗eka. Cieľoﾏ pヴíspe┗ku je oHjasﾐiť ┗ý┗oj kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ 
katastヴálﾐeho úzeﾏia ﾏesta Popヴad. ChヴoﾐologiIk┞ je ┗ý┗oj kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ aj ┗zhľadoﾏ k 
relevantnýﾏ ﾏapo┗ýﾏ podkladoﾏ ohヴaﾐičeﾐý ﾐa ヴ. ヱΑΒヲ–ヲヰヱヰ. Pozﾐaﾐie ﾏiﾐulýIh a 
súčasﾐýIh tヴeﾐdo┗ ┗ý┗oja kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ je uヴčujúIe pヴe ďalší jej ┗ý┗oj i z 
eﾐ┗iヴoﾐﾏeﾐtálﾐeho aspektu. 

Klíčo┗á slo┗a: kヴajiﾐﾐá štヴuktúヴa, zﾏeﾐ┞, ┗ý┗oj, Popヴad 

 

1. Ú┗od 

VýIhodiskoﾏ pヴáIe Hola skutočﾐosť, že ┗ tak ┗ýzﾐaﾏﾐoﾏ ﾏeste akýﾏ Popヴad HezpoIh┞H┞ 
je, či už z hľadiska pヴíヴodﾐého, adﾏiﾐistヴatí┗ﾐeho ale ﾐajﾏä kultúヴﾐo-histoヴiIkého, 
doIhádzalo ┗ skúﾏaﾐoﾏ oHdoHí  k ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ zﾏeﾐáﾏ ﾐa úヴo┗ﾐi dヴuhotﾐej kヴajiﾐﾐej 
štヴuktúヴ┞. Výzﾐaﾏﾐá poloha ┗ ヴáﾏIi Popヴadskej kotliﾐ┞ ako i Hlízkosť V┞sokýIh Tatieヴ 
┗ýヴazﾐe o┗pl┞┗ňujú jeho d┞ﾐaﾏiku ┗ý┗oja, ktoヴá ヴeflektuje pヴeﾏeﾐu jedﾐotli┗ýIh kヴajiﾐﾐýIh 
pヴ┗ko┗. IdeﾐtifikáIia pヴ┗ko┗ kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ ┗zhľadoﾏ k uヴčitéﾏu časo┗éﾏu oHdoHiu je 
jedﾐou zo základﾐýIh ﾏetﾙd skúﾏaﾐia kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ ┗ zﾏ┞sle ﾏetodik┞ LANDEP 
ふ‘užička, Miklﾙs, ヱΓΒヲぶ. Cieľoﾏ pヴáIe je ideﾐtifiko┗ať kヴajiﾐﾐú štヴuktúヴu ﾏesta Popヴad a ﾐa 
základe jej zﾏieﾐ zhodﾐotiť jej doteヴajšie tヴeﾐd┞ ┗ý┗oja. Pヴostヴedie geogヴafiIkýIh 
iﾐfoヴﾏačﾐýIh s┞stéﾏo┗ ふGI“ぶ, koﾐkヴétﾐe pヴopヴietáヴﾐ┞ soft┗éヴ AヴIGI“ pヴedsta┗uje ┗hodﾐé 
pヴostヴedie pヴe spヴaIo┗aﾐie ako i hodﾐoteﾐie kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞, čo pヴezeﾐtujú i pヴáIe 
Boltižiaヴa ふヲヰヰΑぶ, I┗aﾐo┗ej ふヲヰヰヶ, ヲヰヱンぶ, I┗aﾐo┗ej, MiIhaeli, Boltižiaヴa ふヲヰヱヱa, ヲヰヱヱHぶ, Olaha, 
Boltižiaヴa, Petヴo┗iča ふヲヰヰヶぶ, “oláヴa, Jaﾐigu ふヲヰヱンぶ a i. 

 

2. Metodika 

Výskuﾏﾐé úzeﾏie Holo ┗┞ﾏedzeﾐé katastヴálﾐou hヴaﾐiIou ﾏesta Popヴad. V ヴáﾏIi 
katastヴálﾐeho úzeﾏia ﾏesta Popヴad sú jeho súčasťou i ┗ ﾏiﾐulosti saﾏostatﾐé 
adﾏiﾐistヴatí┗ﾐe úzeﾏia Matejo┗ieI, “pišskej “oHot┞, “tヴáži a Veľkej. V┞ﾏedzeﾐé úzeﾏie 
zaHeヴá ploIhu o ヴozlohe ヶ ヲΓン ha. K zisťo┗aﾐiu tヴeﾐdo┗ ┗ý┗oja kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ 
pヴedﾏetﾐého úzeﾏia sﾏe použili ﾏetﾙdu aﾐalýz┞ pヴ┗ko┗ dヴuhotﾐej kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ ┗ 
ヴáﾏIi ﾏetodik┞ LANDEP ふ‘užička, ヲヰヰヰぶ. Pヴe zaIh┞teﾐie d┞ﾐaﾏik┞ kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ sﾏe 
ヴozdelili jedﾐotli┗é pヴ┗k┞ do ﾚsﾏ┞Ih skupíﾐ kヴajiﾐﾐýIh pヴ┗ko┗: ヱ “kupiﾐa pヴ┗ko┗ lesﾐej a 
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ﾐelesﾐej dヴe┗iﾐo┗ej ┗egetáIie, ヲ “kupiﾐa pヴ┗ko┗ tヴ┗alýIh tヴá┗ﾐ┞Ih poヴasto┗, ン “kupiﾐa 
pヴ┗ko┗ poľﾐohospodáヴsk┞Ih kultúヴ, ヴ “kupiﾐa pヴ┗ko┗ podložia a suHstヴátu, ヵ “kupiﾐa pヴ┗ko┗ 
┗odﾐýIh toko┗ a plﾚIh, ヶ “kupiﾐa sídelﾐýIh pヴ┗ko┗ a ヴekヴeačﾐýIh pヴiestoヴo┗, Α “kupiﾐa 
teIhﾐiIkýIh pヴ┗ko┗, Β “kupiﾐa pヴ┗ko┗ dopヴa┗┞. Jedﾐotli┗é pヴ┗k┞ kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ sﾏe 
ideﾐtifiko┗ali poﾏoIou aﾐalﾙgo┗ej iﾐteヴpヴetáIie ﾏapo┗ýIh podklado┗ ┗ šiestiIh časo┗ýIh 
hoヴizoﾐtoIh, ┗zhľadoﾏ ﾐa iIh dostupﾐosť ふヱΑΒヲ, ヱΒヲヲ, ヱΒΑΑ, ヱΓヵヶ, ヱΓΒヶ, ヲヰヱヰぶ. Digitálﾐa 
┗ektoヴizáIia jedﾐotli┗ýIh ﾏáp pヴeHiehala ┗ soft┗éヴo┗oﾏ pヴostヴedí AヴIGI“ ヱヰ, kde Hol 
každéﾏu pol┞gﾙﾐu pヴideleﾐý ﾐuﾏeヴiIký a slo┗ﾐý atヴiHút. Miﾐiﾏálﾐa ┗eľkosť ﾏapo┗aﾐého 
pol┞gﾙﾐu Hola ヰ,ヰヵ ha ふOHヴ.ヱぶ. Výsledkoﾏ Holi ﾏap┞ kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ ┗ skúﾏaﾐýIh 
časo┗ýIh hoヴizoﾐtoIh. Následﾐe sﾏe ┗┞hodﾐotili a koﾏpaヴo┗ali plošﾐé podiel┞ skupíﾐ 
kヴajiﾐﾐýIh pヴ┗ko┗ ﾏedzi z┗oleﾐýﾏi časo┗ýﾏi hoヴizoﾐtﾏi. 

 

OHr.ヱ: Detailﾐosť ideﾐtifikáIie pr┗ko┗ krajiﾐﾐej štruktúr┞ 

Pヴaﾏeň: ┗lastﾐý ┗ýskuﾏ ヲヰヱン 
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3. Výsledk┞ 

Na úzeﾏí ﾏesta Popヴad Holo ┗ časo┗oﾏ hoヴizoﾐte ヱΑΒヲ ideﾐtifiko┗aﾐýIh ヲヴ kヴajiﾐﾐýIh 
pヴ┗ko┗ ┗ šiestiIh základﾐýIh skupiﾐáIh s ﾐaj┗äčšíﾏ plošﾐýﾏ podieloﾏ ヴ ヵΓヴ,Βヴ ha ┗ ン 
skupiﾐe pヴ┗ko┗ poľﾐohospodáヴsk┞Ih kultúヴ. Najﾏeﾐšiu ploIhu t┗oヴila ヵ skupiﾐa pヴ┗ko┗ 
┗odﾐýIh toko┗ a plﾚIh. V posledﾐoﾏ časo┗oﾏ hoヴizoﾐte ヲヰヱヰ Holo ideﾐtifiko┗aﾐýIh až ヶヱ 
kヴajiﾐﾐýIh pヴ┗ko┗ ┗ ﾚsﾏ┞Ih skupiﾐáIh. Naj┗äčšiu plochu 3208,06 ha zaberala 3 skupina 

pヴ┗ko┗ poľﾐohospodáヴsk┞Ih kultúヴ a ﾐaopak ﾐajﾏeﾐšiu ヴ skupiﾐa pヴ┗ko┗ podložia a 
suHstヴátu. Naj┗ýヴazﾐejší ﾐáヴast ┗ skupiﾐe sídelﾐýIh pヴ┗ko┗ a ヴekヴeačﾐýIh pヴiestoヴo┗ ﾐastal 
medzi rokmi 1956-ヱΓΒヶ. Medzi časo┗ýﾏi hoヴizoﾐtﾏi ヱ986-ヲヰヱヰ je ┗ýzﾐaﾏﾐý ﾐáヴast ploIh┞ 
skupiﾐ┞ pヴ┗ko┗ dopヴa┗┞, ktoヴý sú┗isí s ┗ýsta┗Hou diaľﾐiIe ┗ okolí ﾏesta Popヴad. Koﾏple┝ﾐý 
pヴehľad plošﾐého zastúpeﾐia skupíﾐ kヴajiﾐﾐýIh pヴ┗ko┗ ┗ skúﾏaﾐýIh časo┗ýIh hoヴizoﾐtoIh 
pヴezeﾐtuje TaH.ヱ. Mapa ヱ zﾐázoヴňuje pヴiestoヴo┗é ヴozﾏiestﾐeﾐie a poﾏeヴﾐé zastúpeﾐie 
jedﾐotli┗ýIh skupíﾐ kヴajiﾐﾐýIh pヴ┗ko┗ ┗ IhヴoﾐologiIkoﾏ slede. 

 

TaH.ヱ: Plošﾐé ┗ýﾏeヴ┞ skupíﾐ kヴajiﾐﾐýIh pヴ┗ko┗ 

Skupina 

krajiﾐﾐýIh pr┗ko┗ 

Plocha 

v ha 

1782 

Plocha 

v ha 1822 

Plocha 

v ha 1877 

Plocha v 

ha 1956 

Plocha v 

ha 1986 

Plocha 

v ha 2010 

1 703,74 662,11 766,68 768,88 744,17 775,48 

2 795,79 1104,9 1002,82 1462,42 1279,1 1005,28 

3 4594,84 4312,92 4279,45 3481,16 3225,09 3208,06 

4 0 0 0 1,25 1,25 3,28 

5 24,02 24,88 24,88 24,49 24,41 24,41 

6 112,58 118,13 130,46 291,24 605,35 715,75 

7 0 0 0,33 147,67 208,66 238,68 

8 62,04 70,07 88,38 115,89 204,97 322,06 

Spolu 6293 6293 6293 6293 6293 6293 

 Pヴaﾏeň: ┗lastﾐý ┗ýskuﾏ ヲヰヱン 

Vysvetlivky: 1 - “kupiﾐa pヴ┗ko┗ lesﾐej a ﾐelesﾐej dヴe┗iﾐo┗ej ┗egetáIie, ヲ - Skupina prvkov 

tヴ┗alýIh tヴá┗ﾐ┞Ih poヴasto┗, ン - “kupiﾐa pヴ┗ko┗ poľﾐohospodáヴsk┞Ih kultúヴ, ヴ - Skupina prvkov 

podložia a suHstヴátu, ヵ - “kupiﾐa pヴ┗ko┗ ┗odﾐýIh toko┗ a plﾚIh, ヶ - “kupiﾐa sídelﾐýIh pヴ┗ko┗ 
a ヴekヴeačﾐýIh pヴiestoヴo┗, Α - “kupiﾐa teIhﾐiIkýIh pヴ┗ko┗, Β - Skupina prvkov dopravy 

 

V sledo┗aﾐoﾏ časo┗oﾏ oHdoHí ヲヲΒ ヴ. sa podstatﾐe zﾏeﾐila kヴajiﾐﾐá štヴuktúヴa úzeﾏia, 
ヴesp. poﾏeヴﾐé zastúpeﾐie kヴajiﾐﾐýIh pヴ┗ko┗. Naj┗äčší úH┞tok ヱンΒヶ,ΑΒ ha ﾐastal ┗ ン skupiﾐe 
pヴ┗ko┗ poľﾐohospodáヴsk┞Ih kultúヴ ふGヴaf ヱぶ. Výヴazﾐé ﾐa┗ýšeﾐie až ヶヰン,ヱΑ ha plochy 

zazﾐaﾏeﾐala ヶ skupiﾐa sídelﾐýIh pヴ┗ko┗ a ヴekヴeačﾐýIh pヴiestoヴo┗, ďalej Β skupiﾐa pヴ┗ko┗ 
dopヴa┗┞ ふヲヶヰ,ヰヲ haぶ a skupiﾐa teIhﾐiIkýIh pヴ┗ko┗ ふヲンΒ,ヶΒ haぶ. Okヴeﾏ pヴ┗ko┗ skupiﾐ┞ 
┗odﾐýIh toko┗ a plﾚIh patヴia k ﾐajstaHilﾐejšíﾏ ploIháﾏ aj pヴ┗k┞ ihličﾐatýIh lesov 

ﾐaIhádzajúIe sa ┗ západﾐej časti úzeﾏia a pヴ┗k┞ ┗eľkoHloko┗ýIh polí ┗ juhozápadﾐej časti. 
)astúpeﾐie pヴíヴodﾐýIh pヴ┗ko┗ ふskupiﾐaヱaž ヵぶ a ostatﾐýIh pヴ┗ko┗ ┗┞t┗oヴeﾐýIh člo┗ekoﾏ 
ふskupiﾐa ヶaž Βぶ Holo ┗ ヴ.ヱΑΒヲ ┗ poﾏeヴe ンヵ:ヱ, ヴesp. ΓΑ,ヲン% k ヲ,ΑΑ%  ┗zhľadoﾏ k Ielku a v 

ヴ.ヲヰヱヰ už ┗ poﾏeヴe ン,Β:ヱ, ヴesp. ΑΓ,Α% k ヲヰ,ン%, čo pヴedsta┗uje takﾏeヴ Β ﾐásoHﾐý ﾐáヴast. 
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Graf ヱ: )ﾏeﾐ┞ ┗ skupiﾐáIh krajiﾐﾐýIh pr┗ko┗ za oHdoHie ヱΑΒヲ-2010 

Pヴaﾏeň: ┗lastﾐý ┗ýskuﾏ ヲヰヱン 

Vysvetlivky: 1 - Skupina prvkov lesnej a nelesnej drevinovej vegetáIie, ヲ - Skupina prvkov 

tヴ┗alýIh tヴá┗ﾐ┞Ih poヴasto┗, ン - “kupiﾐa pヴ┗ko┗ poľﾐohospodáヴsk┞Ih kultúヴ, ヴ - Skupina prvkov 

podložia a suHstヴátu, ヵ - “kupiﾐa pヴ┗ko┗ ┗odﾐýIh toko┗ a plﾚIh, ヶ - “kupiﾐa sídelﾐýIh pヴ┗ko┗ 
a ヴekヴeačﾐýIh pヴiestoヴo┗, Α - Skupina techﾐiIkýIh pヴ┗ko┗, Β - Skupina prvkov dopravy 

 

ヴ. )á┗er 

Podľa Lipského ふLipský, ヲヰヰヲぶ je sledo┗aﾐie a podヴoHﾐé hodﾐoteﾐie histoヴiIkého ┗ý┗oja 
kヴajiﾐ┞ jedﾐýﾏ zo základﾐýIh kヴoko┗ pヴi ヴiešeﾐí súčasﾐýIh kヴajiﾐﾐoekologiIkýIh pヴoHléﾏo┗. 
V zﾏ┞sle Iieľa ┗ýskuﾏu Holi aﾐal┞zo┗aﾐé  a oHjasﾐeﾐé tヴeﾐd┞ ┗ý┗oja kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ 
katastヴálﾐeho úzeﾏia ﾏesta Popヴad. Katastヴálﾐe úzeﾏie ﾏesta Popヴad ┗ ostatﾐýIh ヲヲΒ ヴ. 
pヴešlo e┗ideﾐtﾐýﾏi zﾏeﾐaﾏi kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞. Pヴedo┗šetkýﾏ ﾐapojeﾐie ﾏesta ﾐa hla┗ﾐé 
dopヴa┗ﾐé líﾐie koﾐIoﾏ ヱΓ. stoヴočia podﾐietilo ヴoz┗oj pヴieﾏ┞slu a ﾐásledﾐe ┗ýsta┗Hu oH┞dlí, 
čo zapヴíčiﾐilo ヴapídﾐ┞ úH┞tok ploIh┞ poľﾐohospodáヴsk┞Ih kultúヴ. Ostatﾐé skupiﾐ┞ kヴajiﾐﾐýIh 
pヴ┗ko┗ zazﾐaﾏeﾐali ﾐáヴast plošﾐej ┗ýﾏeヴ┞ ﾐa úkoヴ skupiﾐ┞ pヴ┗ko┗ poľﾐohospodáヴsk┞Ih 
kultúヴ. Pヴedo┗šetkýﾏ člo┗ek s┗ojiﾏi akti┗itaﾏi za ostatﾐýIh ヲヲΒ ヴ. ┗ýヴazﾐe o┗pl┞┗ﾐil ┗ý┗oj 
kヴajiﾐﾐej štヴuktúヴ┞ ﾐa úzeﾏí ﾏesta Popヴad a pozﾏeﾐil tak jej ┗zhľad. Teﾐto fakt ヴeflektuje i 
poﾏeヴﾐé zastúpeﾐie jedﾐotli┗ýIh skupíﾐ kヴajiﾐﾐýIh pヴ┗ko┗ ┗ šiestiIh skúﾏaﾐýIh časo┗ýIh 

hoヴizoﾐtoIh. Na základe doteヴajšíIh tヴeﾐdo┗ ┗ý┗oja ﾏﾚžeﾏe pヴedpokladať i ﾐaďalej úH┞tok 
ploIh┞ ┗ skupiﾐe pヴ┗ko┗ poľﾐohospodáヴsk┞Ih kultúヴ a ﾏieヴﾐe pヴíヴastk┞ ┗ ヶ až Β skupiﾐe 
kヴajiﾐﾐýIh pヴ┗ko┗ ako ┗ýsledok ľudskej akti┗it┞ ┗ záujﾏo┗oﾏ úzeﾏí. 
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TRENDS OF THE LANDSCAPE STRUCTURE DEVELOPMENT OF THE CITY OF POPRAD 

The examination of trends in landscape structure is useful especially at regional level, 

whether in landscape planning or managing the country from the aspect of sustainable 

development. The method of land use and changes that are going on, are the combination of 

different factors and conditions. In the specified area of Poprad and its surroundings were 

conducted constant changes in aspect of landscape structure in the period from 1782 to 

2010. These changes were the most significant by decrease on the surface in group of 
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elements of agricultural crops. In the share of the total area the long-term growth has been 

reached in the period under review elements of the residential and recreational areas, 

technical elements and elements of transport as well. The overall proportion of natural 

component in the landscape structure decreased in the examined period of about 17,53%. 

The landscape structure has been dynamically changing between the period 1956 and 1986. 

Stable part of the territory during the whole period formed the southern edge of the 

cadastral area of Poprad with the representation of coniferous forests. For the entire period 

increased number of identified landscape features from 24 in 1782 to 61 in 2010. 

Significantly increased the number of identified patches of 1 011 in 1782 to 13 417 in 2010, 

which significantly increased the mosaic and landscape heterogeneity. Knowledge of current 

trends in landscape structure is important from the aspect of prediction and sustainability of 

the area. Based on the observed changes can be expected to decrease surface elements of 

the agricultural crops mainly due to the expansion of settlements, technical elements and 

elements of transport, but also as a result of uncultivated agricultural land and its 

transformation into permanent grassland. 

Key words: landscape structure, changes, development, Poprad 
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