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Úvod a formulácia cieľa  
Silná veterná smršť, ktorá sa prehnala územím Tatranského národného parku (ďalej TANAP) 19. novembra 
2004, spôsobila nielen veľké škody v lesoch, ale pozmenila aj životné prostredie zasiahnutých oblastí na dlhé 
časové obdobie. Na katedre fyzickej geografie a geoekológie, sa tak pred rokom 2006 začal vedecko-výskumný 
projekt s názvom Analýza zmien vybraných parametrov krajinného systému na území TANAP-u postihnutom 
veternou kalamitou. Cieľom projektu je na základe aplikácie veľkomierkového geoekologického terénneho 
výskumu a použitia moderných viacrozmerných štatistických metód zhodnotiť zmeny vybraných parametrov 
geosystému v zasiahnutom území.  

Cieľom príspevku je charakterizovať zmeny priestorovej štruktúry krajinnej pokrývky vybraného 
územia Tatranského národného parku v oblasti Štrbské Pleso – Tatranské Matliare na základe analýz stavu 
krajinnej štruktúry pred veternou kalamitou v novembri 2004 a po nej s využitím metodických postupov 
CORINE Land Cover. 

voľný riadok veľkosť 10 
Vymedzenie územia 
V rámci príspevku sledujeme zmeny krajinnej pokrývky v predhorí TANAP-u spôsobené kalamitou od osady 
Štrbské Pleso po osadu Tatranské Matliare. Tvorbu mapy geotopov prezentujeme na území okolia Tatranskej 
Polianky-Danielovho domu. Veľkomierkový terénny prieskum prebieha na štyroch vybraných lokalitách: 
Tatranská Lomnica-Jamy, Tatranské Zruby, Vyšné Hágy a Nová Polianka-Danielov dom.  
 
Materiál a metódy 
Mapy krajinnej pokrývky pred a po kalamite a charakteristiky jej typologických jednotiek sme spracovali podľa 
postupu mapovania krajinnej pokrývky metódou CORINE [3], [4] opisujúcu podrobne 3. a 4. úroveň tried 
projektu CORINE Land Cover. Vybrali sme jednotky vyskytujúce sa na záujmovom území, pri niektorých bol 
upravený ich názov vzhľadom na individualitu záujmového územia.   

Mapu krajinnej pokrývky z predkalamitného obdobia sme prebrali z práce [1]. Na prvotné 
identifikovanie tried krajinnej pokrývky po kalamite a ich hraníc pomocou vizuálnej (analógovej) interpretácie 
v programovom prostredí ArcView bola využitá zoskenovaná ortofotomapa Vysokých Tatier [6]. Získaná bola 
za bezoblačného počasia v roku 2005. Predstavuje stav reálnej priestorovej krajinnej štruktúry vzťahujúci sa 
k dátumu vzniku ortofotomapy.  Na jej základe sme určili jednotlivé vzorky (patterny) krajinnej pokrývky s 
charakteristickou textúrou podľa legendy. Doplňujúcim terénnym výskumom v júni 2007 sme overili a doplnili 
informácie o krajinnej pokrývke. 
 Spracovanie výsledných máp v prostredí geografických informačných systémov (GIS) nám umožnilo 
použiť vytvorenú databázu na ďalšie analýzy, zamerané na kvantitatívne charakteristiky zmien krajinnej 
pokrývky porovnaním máp vytvorených podľa priestorových informácií o sekundárnej štruktúre krajiny pred 
veternou kalamitou z novembra 2004 a po nej.  

Pri tvorbe mapy geotopov sme vychádzali z  metodického postupu pre geoekologický výskum 
a mapovanie vo veľkých mierkach v zmysle práce [5].  
Prvú fázu  predstavuje zber  a  analýza textových a mapových podkladov pre potreby popisu modelového 
územia (charakteristika horniny, reliéfu, potenciálnej prirodzenej vegetácie a pod.). Pre účely detailného popisu 
lesných pôd, ako aj vegetačnej pokrývky boli využité dostupné informačné zdroje Národného lesníckeho centra 
vo Zvolene. Pre potreby popisu meteorologických a hydrologických situácií boli využité databázy zo 
Slovenského hydrometeorologického ústavu. Spomínané údaje a informácie boli následne vyhodnocované 
v prostredí geografických informačných systémov. 

voľný 
Výsledky a diskusia 
V príspevku sa venujeme len tým kategóriám krajinnej pokrývky, ktoré vykazujú najväčšiu zmenu v plošnom 
rozsahu. Z celej plochy riešeného územia vykazuje až 74% zmenu oproti pôvodnému stavu spred novembra 
2004. Tento fakt najlepšie vystihuje mapa zmien priestorovej štruktúry krajinnej pokrývky po kalamite (obr. 1.). 
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Obr. 1: Mapa zmien priestorovej štruktúry krajinnej pokrývky po kalamite 
 

Trávne porasty (lúky a pasienky): po kalamite sa početnosť areálov tejto mapovacej jednotky znížila o 
polovicu (zo 104 na 53) a plošný rozsah sa zmenšil o 65 ha. V mnohých prípadoch boli plochy pôvodných 
trávnych porastov využívané ako zhromaždiská spracovanej drevnej hmoty, čím boli degradované. Po 
odstránení nazhromaždeného dreva stratili svoj charakteristický znak – trávny porast a boli začlenené do 
kategórie úplných rúbanísk. Zmiešané lesy: ich plošný rozsah sa po kalamite zmenšil o 317 ha (z 19 areálov na 
2), v súčasnosti sa zmiešané lesy nachádzajú len v nižšie položenej juhovýchodnej časti územia. Ihličnatý les: 
táto kategória krajinnej pokrývky bola pochopiteľne najpostihnutejšou, úbytok na plošnom rozsahu je až 3627 
ha. Z pôvodného podielu na celkovej ploche záujmového územia (80%), zaberá ihličnatý les v súčasnosti len 
16%. Kalamita pozmenila ihličnatý les najmä na úplné rúbaniská (55% z celkovej plochy záujmového územia), 
kalamitu úplne spracovanú s lokálne stojacimi stromami (11% z celkovej plochy záujmového územia), ihličnatý 
les s lokálnym výrubom (3% z celkovej plochy záujmového územia) a nespracovanú kalamitu (1,5% z celkovej 
plochy záujmového územia). Jedine kategória prechodné lesokroviny zaznamenala výraznejší plošný nárast (90 
ha). V tejto jednotke sú uvedené aj mladé vývinové štádiá zmiešaných porastov pionierskych drevín s neuplným 
zápojom, ktoré ešte nepovažujeme za lesné spoločenstvá.  

Predbežná geoekologická mapa bola vytvorená analýzou základnej topografickej mapy mierky 1:10 
000, na základe použitia metódy vedúceho faktora, za ktorý sme zvolili reliéf ako relatívne stabilnú a vysoko 
reprezentatívnu charakteristiku. Vznikla tak mapa foriem reliéfu, ktoré boli doplnené charakteristikami 
o jednotlivých zložkách krajiny, ktoré reprezentuje mapa geoekologických  (obr.2) jednotiek s príslušnou 
databázou (tab.1, 2). 

Tab.1: Vybrané charakteritiky databázy                                                      
geoekologických jednotiek 

 
Obr.2: Mapa geoekologických jednotiek                            
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Tab. 2: Vybrané charakteristiky databázy výskumných bodov 

 
 
Pre spresnenie a doplnenie ich obsahu bol vykonaný terénny prieskum na výskumných bodoch tesserách, kde 
okrem základných informácií o  litosfére a  pedosfére, georeliéfe, hydrosfére a atmosfére a krajinnej pokrývke 
bola zaznamenaná charakteristika vegetačnej pokrývky, ktorá v súčasnej pokalamitnej situácii predstavuje 
najaktuálnejšiu bázu údajov o súčasnej  vegetácii. Na výskumných plochách bolo sledované druhové zloženie, 
počet druhov v jednotlivých etážach, pokryvnosť najvýznamnejších druhov, pokryvnosť mortmasy, takisto 
poškodenie vegetácie zapríčinené polomom alebo vývratov, súčasný stav ako spracovaná či nespracovaná 
kalamita alebo kalamitou vôbec nepoškodený les.   

Pre účely porovnania stavu poškodenia jednotlivých geotopov, bude v ďalšej etape nasledovať 
extrapolácia získaných informácií o geotopoch z vybraných modelových území do celého záujmového územia 
postihnutého kalamitou.  

Pre potreby ďalšieho výskumu sa budeme zaoberať najmä informáciami o stupni poškodenia lesných 
porastov, ich druhovom a vekovom zložení, úrovňou hladiny podzemnej vody, mierou zvetrania materskej 
horniny, skeletnatosťou, hĺbkou  pôdy a morfometrickými parametrami georeliéfu. 

Taktiež bude vypracovaná regionálna taxonómia geotopov, teda systematické zaradenie geotopov do 
typov a hierarchických úrovní. 

voľný riadok veľkosť 10 
Záver 
Na základe získanej informačnej databázy o zmene krajinnej pokrývky ako aj interpretáciou geoekologickej 
mapy možno vyvodiť následné návrhy pre ekologickú optimalizáciu priestorovej štruktúry vegetácie a využitia 
zeme, na výskumných lokalitách môžu v dlhodobom horizonte priniesť zlepšenie ekologickej stability 
a odolnosti krajinných systémov, postihnutých kalamitou. Celkovo tak možno predpokladať využitie spomínanej 
bohatej bázy údajov pri plánovaní a manažmente krajiny Tatranského národného parku. 

voľný riadok veľkosť 10 
Poďakovanie  
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/3052/06 „Analýza zmien vybraných parametrov 
krajinného systému na území TANAP-u postihnutom veternou kalamitou“. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Po ukončení studenej vojny došlo k rozpadu bipolárneho sveta, uvoľnilo sa politické napätie, čo sa v rôznych 
regiónoch sveta prejavilo separatistickými, nacionálnymi a náboženskými tendenciami a výskytom lokálnych, či 
regionálnych konfliktov. Na medzinárodnej scéne sa okrem toho objavil „globálny konflikt“ súvisiaci 
s islamským terorizmom. Objavujú sa rôzne teórie, ktoré budúcnosť konfliktov vidia v tzv. strete civilizácií [2]. 
Cieľom predkladaného príspevku je priestorová analýza ozbrojených konfliktov vo svete po roku 1990. 
Konflikty v jednotlivých regiónoch sa odrážajú v stratégii ozbrojených síl zainteresovaných krajín, preto v 
príspevku sledujeme vzájomnú koreláciu medzi ozbrojenými silami (vyjadrenými armádnymi výdavkami) 
a konfliktmi. 

 
Materiál a metódy 
V príspevku boli použité hlavne metódy analýzy, ale aj metódy smerujúce k syntéze – metóda generalizácie 
textu. Z rozsiahleho spektra metód analýzy boli pri tvorení práce použité najmä kamerálne (kabinetné) metódy, 
ktoré pozostávali zo zberu, štúdia a spracovania štatistických materiálov a následného vyhodnotenia v podobe 
vytvorenia kartografických výstupov. Ďalej bolo nevyhnutné využiť analýzy pre odhalenie vzťahov medzi 
jednotlivými komponentmi (kauzálna, funkčná, štruktúrna a genetická analýza). Pre vyjadrenie armádnych síl vo 
vybraných štátoch, ktoré sú odrazom bezpečnostnej stratégie krajiny, sme zvolili ukazovateľ armádnych 
výdavkov. Najväčšiu databázu ekonomických dát pre obranu poskytuje The Military Balance (IISS) a SIPRI 
Yearbook. Získané dáta ilustrujú priestorovú distribúciu armádnych výdavkov vo svete a poukazujú na regióny, 
ktoré sa vyznačujú ich zvýšenými hodnotami. Za dlhodobo konfliktné krajiny sme považovali krajiny, ktoré sa 
od skončenia studenej vojny dlhodobo (7 a viac rokov) nachádzali vo vojenskom konflikte. 

 
Výsledky a diskusia 
Na základe dlhodobého výskytu konfliktov od roku 1990 možno svet rozdeliť na niekoľko regiónov, v rámci 
ktorých existujú zóny so zvýšením napätím [3]. Výskyt ozbrojeného konfliktu sa odráža aj v bezpečnostnej 
politike danej krajiny a v stratégii jej ozbrojených síl. Najlepšie to dokumentujú Spojené štáty americké, ktoré 
po útoku islamských teroristov na území USA od roku 2001 významne zvýšili výdavky na armádu, v súvislosti 
s vojnou proti terorizmu a v súčasnosti mnohonásobne prevyšujú hodnoty iných krajín. Ďalším príkladom je 
Izrael, ktorý sa „vďaka“ dlhodobému konfliktu s Palestínou dostal medzi štáty s najväčšími armádnymi 
výdavkami, hoci svojou rozlohou je na 161.  mieste na svete a počtom obyvateľov obsadzuje 104. priečku [5].  

V sledovanom období, od konca studenej vojny, sa podľa [4] vo svete odohralo celkovo 57 
ozbrojených konfliktov, pričom od roku 1999 môžeme pozorovať kontinuálny pokles tohto počtu s minimom 
práve v roku 2005 (obr.2). Počas 15 rokov sa najviac ozbrojených konfliktov odohralo v Ázii, za ktorou 
nasleduje región Afriky a Blízkeho východu. V Ázii sa tiež nachádza najviac štátov (16), ktoré patria 
k dlhodobo konfliktným regiónom, t.j. v sledovanom období (1990-2005) sa 7 a viac rokov v týchto krajinách 
vyskytoval nejaký konflikt. Ďalej nasleduje Afrika s počtom krajín 13 a Amerika s 3 krajinami (obr. 3). V roku 
2005 bolo vo svete evidovaných 17 väčších ozbrojených konfliktov v 16 rôznych regiónoch sveta, z ktorých 

najväčší podiel predstavuje región Ázie. Všetky 
krajiny (okrem USA), v ktorých v roku 2005 
prebiehal ozbrojený konflikt patria k dlhodobo 
konfliktným regiónom, čo znamená, že tieto štáty sa 
vyznačujú značnou nestabilitou. Medzi krajiny, v 
ktorých kontinuálne, nepretržite od roku 1990 
prebiehal určitý ozbrojený konflikt patria Sudán, 
Izrael, Turecko (Kurdi), India, Filipíny a Kolumbia. 

 
 

 
 

Obr.1: Ozbrojené konflikty v jednotlivých regiónoch sveta 
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Na základe analýzy konfliktov od začiatku 90. rokov, podľa ich dĺžky trvania, intenzity a rozsahu 
môžeme súčasný svet rozdeliť na tri hlavné konfliktné regióny, v rámci ktorých existujú zóny so zvlášť 
zvýšeným napätím [1], [3]: 

Latinská Amerika, ktorá sa vyznačuje konfliktami súvisiacimi s ľavicovo alebo pravicovo 
orientovaným terorizmom. Hlavným predstaviteľom tohto regiónu je Kolumbia. V tejto krajine od roku 1990 
nepretržite prebieha konflikt medzi vládou a gerilovými skupinami. Konflikty v tomto regióne majú väčšinou 
len lokálny charakter a nebývajú v centre medzinárodnej pozornosti. 

Tropická Afrika – predstavuje značne multietnický región, s čím súvisí aj množstvo lokálnych 
konfliktov, ktoré často prerastajú do regionálnej dimenzie. Takýmto prípadom je aj dlhodobo konfliktný Sudán, 
kde sú nepokoje  spôsobené predovšetkým náboženskými, ale aj etnickými rozdielmi. Oblasť Afrického rohu sa 
celkovo vyznačuje zvýšeným napätím a nepokojmi. 

Ázijský oblúk – región tiahnuci sa od polostrova Malá Ázia (resp. Balkánsky polostrov) cez Kaukaz, 
Blízky východ (Stredný východ) po južnú a juhovýchodnú Áziu. [3] tento región označuje ako „krízový oblúk“. 
Táto oblasť sa vyznačuje veľkou diverzitou konfliktov – od národnostných, separatistických, náboženských 
nepokojov až po globálny konflikt s islamským terorizmom. Do tohto regiónu môžeme pomyslene zaradiť aj 
štáty Západu, ktoré sú v súčasnosti ohrozované nevojenskou hrozbou islamského terorizmu majúceho korene 
práve v tejto oblasti. Na Strednom východe zároveň prebieha vojna západných krajín proti medzinárodnému 
terorizmu.  

Hlavným atribútom zabezpečujúcim ochranu a bezpečnosť daného štátu sú ozbrojené sily, ktoré sú tiež 
dôležitým ukazovateľom stability, či celkovej bezpečnostnej politiky v danej krajine. Svetové výdavky na 
armádu v mil. USD v stálych cenách (2003) predstavujú v celosvetovom meradle od roku 1989 pokles o 3%, 
pričom za posledných 10 rokov (1996 – 2005) pozorujeme nárast výdavkov až o 34%. Vývoj objemu 
armádnych výdavkov na celosvetovej úrovni od konca studenej vojny môžeme rozdeliť do troch základných 
etáp: obdobie 1990 – 1997; 1997 – 2001 a 2001 – 2005 (obr. 2). Po výraznom klesaní výdavkov na armádu 
v dôsledku konca studenej vojny, môžeme od roku 1997, resp. 1998, pozorovať ich opätovný mierny nárast na 
globálnej, ale aj regionálnej úrovni. Hlavným faktorom zvýšenia výdavkov pre armádu v Európe a Severnej 
Amerike v tomto období boli nové bezpečnostné úlohy prostredníctvom podpory mierových misií. Výrazný 
zlom v trende predstavuje rok 2001, kedy na celosvetovej úrovni pozorujeme významný konštantný rast. 
Dôvody nasledujúceho javu v jednotlivých krajinách sú rôzne, no najväčší podiel predstavuje predovšetkým 
protiteroristická kampaň a Spojenými štátmi vyhlásený boj proti terorizmu. Aj keď na celosvetovej úrovni došlo 
od roku 1989 k celkovému poklesu hodnoty armádnych výdavkov  (-4%), v rámci regiónov k poklesu došlo len 
v Európe (-38%), čo znamená, že zbrojenie Ruska a východoeurópskych krajín počas studenej vojny malo 
v značnej miere vplyv na celosvetové armádne výdavky. V ostatných regiónoch došlo k celkovému nárastu 
armádnych výdavkov, pričom najväčší rast zaznamenala Ázia (69%) a Blízky východ (63%). Tieto oblasti sa 
zároveň spolu s Afrikou vyznačujú najväčším počtom konfliktov. Najväčší vplyv na hodnoty svetových 
armádnych výdavkov majú jednoznačne USA, ktoré zodpovedajú za nárast až 80 percentami. V roku 2005 boli 
Spojené štáty krajinou s najvyššími výdavkami na armádu, pričom tvorili takmer polovicu z celkových 
svetových výdavkov (48%). Za USA nasleduje Veľká Británia, Francúzsko, Japonsko a Čína s podielom od 4 po 
5%. V porovnaní s rokom 1990, USA si zachovalo prvenstvo, rozdiel oproti 2005 je predovšetkým v hodnotách 
Ruska, ktoré svojimi výdavkami nasledovalo tesne za USA a po tomto roku zaznamenalo veľký „prepad“. 
V roku 1990 medzi krajiny s najväčšími armádnymi výdavkami patrili aj Irak, Irán a Poľsko. V roku 2005 ich 
nahradilo Španielsko, Austrália a Južná Kórea. Príčina vysokých výdavkov na ozbrojené sily 
v západoeurópskych krajinách je predovšetkým v členstve týchto krajín v najväčšej vojenskej politickej 
organizácii NATO.  
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Obr.2: Vývoj počtu konfliktov a výdavkov na armádu od roku 1990 
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Obr.3: Dlhodobo konfliktné oblasti sveta od roku 1990 

 
Záver 
Ozbrojené konflikty vo svete sa vo veľkej miere odzrkadľujú v bezpečnostnej stratégii jednotlivých krajín. 
Ozbrojené sily môžu byť vyjadrené pomocou viacerých ukazovateľov, pričom najpoužívanejším býva práve 
ukazovateľ armádnych výdavkov, použitý aj v predkladanej práci. Priestorová distribúcia armádnych výdavkov 
vo svete do určitej miery odráža regionálne rozloženie konfliktov a bezpečnostnú politiku jednotlivých krajín. 
Zvýšenými ukazovateľmi armádnych výdavkov sa vyznačujú predovšetkým krajiny „krízového oblúka“ 
a krajiny Západu. V porovnaní s rokom 1990 došlo hlavne k zmenám absolútnych hodnôt výdavkov na armádu. 
Čo sa týka priestorového rozloženia, k výraznej zmene nedošlo a viaceré krajiny si udržali svoju vedúcu pozíciu. 
Okrem krajín Západu (USA, západná Európa, Kanada, Austrália) medzi krajiny so zvýšenými ukazovateľmi 
ozbrojených síl patria štáty Blízkeho východu a tropickej Afriky. K štátom, v ktorých od roku 1990 prebiehal 
kontinuálne ozbrojený konflikt patrí Sudán, Izrael, Turecko (Kurdi), India, Filipíny a Kolumbia.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Sídelná sieť je v celoštátnom meradle rozdrobená do menších sídelných jednotiek, čo platí aj pre mesto Košice. 
Veľkostná štruktúra sídiel je významným ukazovateľom koncentrácie obyvateľstva, ktorá sa všeobecne 
prejavuje jej rastom, resp. úbytkom. Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť sídelnú sieť Košíc, ktorá je tvorená 
jednotlivými mestskými časťami a urbanistickými obvodmi mesta. Snahou autora je poukázať na dynamiku rastu 
týchto spomenutých sídelných jednotiek v rokoch 1970 – 2005. Podstatná časť práce sa venuje hustote 
zaľudnenia v urbanistických obvodoch Košíc (2001).  
 
Vymedzenie územia 
Poloha Košíc je určená súradnicami: 48° 43' severnej zemepisnej šírky a 21° 15' východnej zemepisnej dĺžky. 
Najväčšia vzdialenosť je v sledovanom území (25 km), v smere S – J. Najmenšia vzdialenosť (3,5 km) je v 
smere Z – V. Maximálna nadmorská výška je 851 m. n. m., minimálna nadmorská výška je na území Košíc 184 
m. n. m. Stred mesta má nadmorskú výšku 208 m. n. m.  

Dňom 24. júla 1996 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 221/1996 Zb. z. o územno-správnom 
usporiadaní Slovenskej republiky, na základe ktorého sa na území Košíc vytvorili 4 mestské okresy. Nižšiu 
územno-správnu úroveň tvoria mestské časti (22). Mestské časti Košíc sa v roku 2001 delili na 126 
urbanistických obvodov. Vo svojich administratívnych hraniciach má mesto rozlohu 242,3 km2, žije v ňom 
236 093 obyvateľov a hustota zaľudnenia dosahuje 974,3 obyv./km2 (2001).    
 
Materiál a metódy 
Pri analýze dynamiky rastu mestských častí a urbanistických obvodov Košíc využívam metodiku geografov      
[2, 4], ktorý na základe výpočtov uvádzajú progresívne, stacionárne a regresívne typy. Index rastu je daný 
vzťahom: Id = PO1 / PO0 * 100, kde Id je index rastu, PO1 prezentuje veľkosť populácie na konci analyzovaného 
obdobia a PO0 prezentuje veľkosť populácie na začiatku analyzovaného obdobia. 

Dynamika zmien veľkostnej kategórii sídel sa dá vyjadriť pomocou ukazovateľa Kr použitého [3].       
Ide o koeficient rozdelenia obyvateľstva v jednotlivých kategóriách sídiel za skúmanú periódu:                           
Kr ∑ j (O1 – O0) , kde  n  je počet veľkostných kategórií sídel, O1 predstavuje percentuálne zastúpenie 
obyvateľstva v danej kategórií pri nasledujúcom sčítaní a O0 je percentuálne zastúpenie obyvateľov  v danej 
kategórií pri predchádzajúcom sčítaní. 

Pri analýze mestských častí a urbanistických obvodov Košíc, najmä však pri ich hodnotení dynamiky je 
veľkým problémom vysporiadať sa s neustálymi územnými zmenami na úrovni mestských častí resp. 
urbanistických obvodov. Pri analýze dynamiky rastu miest vystáva problém objektívnosti a korektnosti dát. 
Obvykle sa dynamika hodnotí za dekády podľa údajov zo sčítania obyvateľstva. Prvým problémom vzhľadom na 
časté územné zmeny je časový nesúlad územného členenia a údajov zo sčítania. Pre korektné hodnotenie ku dňu 
sčítania je potrebné očistenie dát k tomuto údaju (v prípade, že prišlo k územným zmenám). Rovnaký problém je 
pri časových radách pri analýze dynamiky rastu miest [5].   

V neposlednom rade sledujem  v skúmanom území hustotu zaľudnenia v urbanistických obvodoch 
Košíc. Hustotu môžeme všeobecne definovať ako stupeň nasýtenia daného územia (sektoru krajinnej sféry) 
určitými objektmi. Merajú sa vzťahom jednotiek geografického výskumu k ploche územia: D = N / S, kde D je 
hustota, N je množstvo objektov (jednotiek výskumu) danej triedy, S je plocha územia v km2[1].   
 
Výsledky a diskusia 
Populácia mesta Košice žije v mestských častiach rôznej veľkosti, ktoré podľa počtu obyvateľov môžeme 
zaradiť do niekoľkých veľkostných skupín. Za horný interval pre mestské časti pokladáme v prípade Košíc 
interval 20 000 – 49 999 obyvateľov, dolný interval je 200 – 499 obyvateľov. K najväčším mestským častiam v 
rámci mesta Košice patrili k 31. 12. 2005 – mestská časť Západ (39 869 obyvateľov), Dargovských hrdinov    
(27 844), Sídlisko KVP (25 431). V kategórii do 199 obyvateľov sa nenachádza žiadna mestská časť Košíc. 
Mestská časť s najmenším počtom obyvateľov je Lorinčík (381 obyvateľov).  

V skúmanom území dominujú mestské časti vo veľkostnej kategórii 20 000 a viac obyvateľov. V roku 
2005 dosahovala táto skupina 31,9 % podiel z celkového počtu mestských častí a koncentrovalo sa v nej 78,7 % 
obyvateľov Košíc. 27,3 % mestských častí sa sústreďuje do veľkostnej skupiny 1000 – 1999. Žije tu 3,6 % 
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obyvateľov. Celkovo 3 (13,6 %) mestské časti sú vo veľkostnej kategórií 2000 – 4999 obyvateľov s celkovou 
koncentráciou obyvateľstva 4 %. Rovnaký 9,1 % podiel z celkového počtu mestských častí majú mestské časti 
vo veľkostnej kategórií 200 – 499 a 5000 – 9999 obyvateľov. V týchto mestských častiach sa koncentruje  4,9 % 
obyvateľov Košíc. Taktiež rovnaký 4,5 % podiel z celkového počtu sídelných jednotiek majú mestské časti vo 
veľkostnej kategórií 500 – 999 a 10 000 – 19 999 obyvateľov. V týchto mestských častiach sa koncentruje 8,8 % 
obyvateľov Košíc.  

Nižšiu sídelnú úroveň predstavujú urbanistické obvody. V roku 2001 boli Košice rozdelené do 126 
obvodov. V skúmanom území dominujú urbanistické obvody vo veľkostnej kategórií do 29 obyvateľov. Majú 
34,9 % podiel z celkového počtu urbanistických obvodov a v roku 2001 sa v tejto skupine koncentrovalo 0,05 % 
obyvateľov. Z celkového počtu 44 je 32 urbanistických obvodov neobývaných. 26,2 % urbanistických obvodov 
sa sústreďuje do veľkostnej skupiny 2000 – 4999. Žije tu 45,84 % obyvateľov. V tretej najpočetnejšej veľkostnej 
kategórií 5000 – 9999 obyvateľov (12,6 %) bolo koncentrovaných 43,85 % obyvateľov Košíc. 8,7 % 
urbanistických obvodov sa sústreďuje do veľkostnej skupiny 1000 – 1999. Žije tu 6,65 % obyvateľov. Rovnaký 
5,6 % podiel z celkového počtu urbanistických obvodov je vo veľkostnej kategórií 200 – 499 a 500 – 999 
obyvateľov. V týchto sídelných jednotkách sa koncentruje 3,28 % obyvateľov. Veľkostná kategória 100 – 199 
má podiel 3,2 % z celkového počtu urbanistických obvodov a žije v nej 0,23 % obyvateľov. Najmenší podiel 
urbanistických obvodov (1,6 %) majú veľkostné kategórie 30 – 49 a 50 – 99 obyvateľov. Koncentruje sa v nich 
0,1 % obyvateľstva Košíc.     

Urbanistické obvody Košíc môžeme rozdeliť na malé (0 – 99 obyvateľov), stredne veľké                
(100 – 999 obyvateľov) a veľké (1000 – 9999 obyvateľov). Prvá skupina má 38,1 % podiel z celkového počtu 
urbanistických obvodov a koncentruje sa v nej 0,15 % obyvateľov Košíc. Druhá skupina (100 – 999 obyvateľov) 
má 14,4 % podiel z celkového počtu urbanistických obvodov a koncentruje sa v nej 3,51 % obyvateľov. 
Posledná tretia skupina (1000 – 9999 obyvateľov) sa podieľa 47,5 % z celkového počtu urbanistických obvodov 
a koncentruje sa v nej 96,34 % obyvateľov. 

Porovnávali sme index rastu populácie pre mestské časti a urbanistické obvody Košíc. Regresívny 
index rastu (menej ako 90) za obdobie 2005 – 1970 vykazujú veľkostné skupiny mestských častí: 200 – 499,   
500 – 999 a 2000 – 4999 obyvateľov. Najnižší index rastu je vo veľkostnej skupine mestských častí 500 – 999 
obyvateľov, kde dosahuje hodnotu 41,7. Táto kategória za celé sledované obdobie mala celkový úbytok 857 
obyvateľov. Vo veľkostnej kategórií 2000 – 4999 obyvateľov dosahoval index rastu za sledované obdobie     
2005 – 1970 hodnotu 65,2. Táto kategória mestských častí mala najvyšší celkový úbytok -- 4954 obyvateľov. 
Najvyšší regresívny index rastu dosahuje veľkostná kategória 200 – 499 obyvateľov a to 82,5. V tejto kategórii 
je celkový úbytok za sledované obdobie – 187 obyvateľov. Ostatné veľkostné kategórie dosahujú progresívny 
index rastu (viac ako 110) za sledované obdobie 2005 – 1970. Najvyšší progresívny index rastu dosahuje 
veľkostná kategória mestských častí : 1000 – 1999 obyvateľov, kde index rastu nadobúda hodnotu 278,8. Táto 
kategória zaznamenáva celkový prírastok 5413 obyvateľov. O niečo nižší progresívny index rastu dosahuje 
kategória mestských častí 20 000 a viac obyvateľov a to hodnotu 142,8. V tejto kategórií bol celkový prírastok 
55 552 obyvateľov (1970 – 2005). Veľkostné kategórie 5000 – 9999 a 10000 – 19999 obyvateľov neboli 
skúmané z dôvodu, že v roku 1970 boli bez populácie.  

Pri urbanistických obvodoch sa skúmal index rastu za obdobie 2001 – 1980 pre jednotlivé veľkostné 
skupiny urbanistických obvodov.  

Regresívny index rastu za obdobie 2001 – 1980 vykazujú veľkostné skupiny urbanistických obvodov: 
30 – 49, 5000 – 9999 obyvateľov. Najnižší index rastu je vo veľkostnej skupine urbanistických obvodov 30 – 49 
obyvateľov, kde dosahuje hodnotu 42,8. Táto kategória za celé sledované obdobie mala celkový úbytok 87 
obyvateľov.  

Vo veľkostnej kategórii 5000 – 9999 obyvateľov dosahoval index rastu za sledované obdobie            
2001 – 1980 hodnotu 90,6. Môžeme hovoriť o ,,stacionárnom (rovnomernom) raste populácie“ za sledované 
obdobie. Toto tvrdenie nám však do istej miery neguje celkový úbytok až 10 741 obyvateľov za sledované 
obdobie v danej veľkostnej kategórii urbanistických obvodov.  

Všetky ostatné veľkostné kategórie urbanistických obvodov majú progresívny index rastu. Najnižší 
progresívny index rastu (110,1) dosahuje kategória 200 – 499 obyvateľov, kde celkový prírastok je za sledované 
obdobie 237 obyvateľov. Index rastu 161,1 vykazuje veľkostná skupina 2000 – 4999 obyvateľov, kde je však 
najväčší celkový prírastok + 41 065 obyvateľov. Najvyšší progresívny index rastu (209,6 ) vykazuje veľkostná 
kategória do 29 obyvateľov, avšak celkový prírastok populácie je pre danú veľkostnú kategóriu len 57 
obyvateľov. 

Pre záujmové územie je príznačné kolísanie veľkosti hodnoty ukazovateľa Kr. Príčina je v tom, že od 
roku 1970 po 2005 prebiehali a súčasne aj prebiehajú zmeny v jednotlivých veľkostných kategóriách mestských 
častí (urbanistických obvodov) rôznou intenzitou. Tie rástli v rokoch 1970 – 1980 vďaka integrácii okolitých 
vidieckych obcí do aglomerácie mesta Košice. Pre toto obdobie je typický zvýšený prirodzený a migračný 
prírastok v jednotlivých veľkostných kategóriách mestských častí. Možno to dokumentovať vysokými 
hodnotami ukazovateľa Kr za obdobie 1970 – 1980, ktorý mal pre jednotlivé veľkostné kategórie mestských 
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častí hodnotu 12,23. Obdobie rokov 1980 – 1991 a 1991 – 2001 je stabilnejšie oproti predchádzajúcemu, 
nedochádza k integrácii žiadnych vidieckych obcí. Na druhej strane v rokoch 1980 – 1991 pokračuje trend rastu 
prirodzeného a migračného prírastku obyvateľstva v jednotlivých mestských častiach, vznikajú nové mestské 
časti (Sídlisko Ťahanovce). Z tohto dôvodu je hodnota ukazovateľa Kr v rokoch 1980 – 1991 (7,99) a v období 
1991 – 2001 (7,16). Prudký nárast ukazovateľa Kr je za relatívne krátke obdobie 2001 – 2005. Jeho hodnota je 
14,26 a predstavuje najvyššiu hodnotu za celé sledované obdobie. Domnievame sa, že to vo väčšej miere súvisí 
jednak s procesmi suburbanizácie a dekoncentrácie obyvateľstva v jednotlivých veľkostných kategóriách 
mestských častí. Najmä vplyv dekoncentrácie v rámci administratívnych hraníc mesta zohráva kľúčovú úlohu pri 
zvýšenej hodnote Kr za obdobie 2001 – 2005. Ak porovnáme periódu rokov 1970 – 2005 (hodnota Kr = 13,84) 
vidíme, že študované územie podliehalo relatívne častým zmenám vo veľkostných kategóriách jednotlivých 
mestských častí Košíc. 

Najväčšou mestskou časťou je Sever (54,665 km2), ktorý má 364 obyv./ km2. Najvyššiu hustotu má 
mestská časť KVP – 12 737 obyv./ km2. Žije tu 25 431 obyvateľov.  

Hustotu zaľudnenia jednotlivých urbanistických obvodov Košíc za rok 2001 sme rozdelili do 6 
veľkostných skupín.  

Do veľkostnej skupiny 1 – 100 obyv./ km2 patrí celkovo 12,7 % urbanistických obvodov. Do 100 
obyv./ km2 má väčšina urbanistických obvodov nachádzajúcich sa v mestských častiach – Poľov (100 % z 
urbanistických obvodov), Krásna (60 % z UO), Sídlisko Ťahanovce (33,2 % z UO).  

Do veľkostnej skupiny 101 – 1 000  obyv./ km2 patrí celkovo 9,5 % urbanistických obvodov. Do 1000       
obyv./ km2 má väčšina urbanistických obvodov nachádzajúcich sa v mestských častiach – Džungľa (100 % z 
UO), Lorinčík (100 % z UO), Pereš (100 % z UO), Šebastovce (100 % z UO). V prvej a druhej veľkostnej 
skupine sú prevažne zastúpené UO nachádzajúce sa na okraji mesta. V mestských častiach, v ktorých sa tieto UO 
nachádzajú prebieha proces dekoncentrácie obyvateľstva v rámci mesta.  

Do veľkostnej skupiny 1 001 – 2 500 obyv./ km2 patrí celkovo 12,7 % urbanistických obvodov Košíc. 
Táto veľkostná skupina má najväčšie zastúpenie urbanistických obvodov v mestských častiach – Barca (40 % z 
UO), Šaca (33,3 % z UO), Myslava (25 % z UO).  

Do veľkostnej skupiny 2 501 – 10 000 obyv./ km2 patrí celkovo 14,3 % urbanistických obvodov 
Košíc. Táto veľkostná skupina má najväčšie zastúpenie urbanistických obvodov v mestských častiach – Luník 
IX (50 % z UO), Staré Mesto (36,3 % z UO), Nad Jazerom (25 % z UO). Od tejto veľkostnej skupiny prevažujú 
urbanistické obvody, ktoré sú lokalizované v centrálnej časti Košíc s prevažne sídliskovým charakterom 
výstavby typickým pre druhú polovicu 20. storočia.  

Do veľkostnej skupiny 10 001 – 15 000 obyv./ km2 patrí celkovo 11,1 % urbanistických obvodov. 
Táto veľkostná skupina má najväčšie zastúpenie urbanistických obvodov v mestských častiach – KVP (40 % z 
UO), Západ (28,5 % z UO), Juh (19 % z UO).  

Do poslednej veľkostnej skupiny nad 15 001 obyv./ km2 patrí celkovo 14,3 % urbanistických 
obvodov Košíc. Táto veľkostná skupina má najväčšie zastúpenie v mestských častiach – Dargovských Hrdinov 
(63,6 % z UO), KVP (40 % z UO), Nad Jazerom (38 % z UO).  

Samostatnou skupinou sú urbanistické obvody bez populácie, kde je logicky hustota zaľudnenia 
nulová. Majú 25,4 % podiel z celkového počtu urbanistických obvodov Košíc. Najväčšie zastúpenie majú v 
mestských častiach – Košická Nová Ves (75 % z UO), Šaca (66,7 % z UO), Ťahanovce (60 % z UO). Prevažná 
časť týchto urbanistických obvodov má priemyselné, skladové, resp. poľnohospodárske využitie. 
 
Záver 
Cieľom príspevku bolo dokumentovať typológiu mestských častí a urbanistických obvodov v meste Košice. 
Zistili sme, že na skúmanom území prevažujú veľké urbanistické obvody (1000 – 9999 obyvateľov). V tejto 
kategórií sa nachádza 47,5 % z celkového počtu urbanistických obvodov a koncentruje sa v nej 96,34 % 
obyvateľov (2001). Obyvateľstvo Košíc sa koncentruje v do západnej a strednej časti mesta, pozdĺž hlavných 
dopravných koridorov, pozdĺž rieky Hornád. Z mestských častí je najhustejšie zaľudnená mestská časť KVP 
(12 737 obyv./km2). Najväčšou mestskou časťou je Sever (54,665 km2), ktorý má 364 obyv./ km2. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Charakteristika ripariálnej (pririečnej) vegetácie a okolia vodných tokov má veľký význam z hľadiska 
hodnotenia krajiny a jej potenciálneho využívania. V našej práci sa  venujeme aj okolitému prostrediu, aby sme 
si vytvorili celkový obraz o danom území. Cieľom práce bolo charakterizovať reálnu vegetáciu vybranej časti 
povodia Revúcej a spracovať ekologickú analýzu spoločenstiev ripariálnej vegetácie.  
 
Metodika práce 
Pri mapovaní ripariálnej (pririečnej) vegetačnej pokrývky sme vychádzali z metodiky mapovania reálnej 
vegetácie [3] a z ekologickej analýzy spoločenstiev [4,5]. 

Metodika práce pozostávala z troch etáp. Prvá etapa zahŕňala zber aktuálnych informácií o danej 
lokalite, ako aj konzultácie so špecialistami a podklady o území z rôznych inštitúcii. Bolo nutné obstarať 
podrobné základné topografické mapy 1:10000 (aj v digitálnej forme). Druhá etapa pozostávala z terénneho 
výskumu mapovania reálnej ripariálnej vegetácie. Vyčleňovali sme v teréne reprezentatívne spoločenstvá, ktoré 
sme z hľadiska druhového zloženia opísali v inventarizačných zápisoch. Zápis obsahuje relevantné informácie 
o aktuálnom stave vegetačnej pokrývky na danom stanovišti. Aplikovali sme sedemstupňovú kombinovanú 
stupnicu abudancie a dominancie podľa Braun-Blanqueta [3]. Po charakterizovaní druhového zloženia 
zakreslíme hranice spoločenstiev podľa aktuálneho stavu do mapy. Treťou etapou je vyhodnotenie výsledkov 
výskumu a zaradenie jednotlivých vegetačných zápisov do syntaxonomického systému a následne vytvorenie 
mapy reálnej ripariálnej vegetácie. Jednotlivé vyčlenené spoločenstvá vyhodnotíme podľa ekologickej analýzy 
spoločenstva [4,5] a charakterizujeme ich z krajinnoekologického aspektu.  
 
Charakteristika fyzickogeografických pomerov 
Záujmové územie sa rozprestiera na strednom Slovensku vo Fatranskej oblasti. Nachádza sa vo východnej 
časti NP Veľká Fatra (v Hôľnej Fatre, Zvolene, Revúckom podolí [1]) a okrajom sa dotýka aj NP Nízke Tatry. 
Skúmané územie toku má dĺžku 21 km. Jeho výškové rozpätie je 563 m n. m. až 1249 m n. m. 

Veľká Fatra z hľadiska regionálneho geologického členenia patrí do Fatranskej oblasti subprovincie 
vnútorných Západných Karpát. Je reprezentovaná jadrovým pohorím. Skúmané územie je umiestnené vo 
východnej časti Veľkej Fatry. Budované je aj pokryvom kvartérnych sedimentov. Na geologickej stavbe sa 
podieľajú tektonické jednotky: tatrikum, veporikum a hronikum [7]. Geologické podložie tvoria kryštalické 
horniny s vrstvami vápencov a dolomitov, viditeľných v zárezoch toku. Časť skúmaného územia patrí do 
klimatickogeografického typu chladnej horskej klímy (od prameňa Revúcej pod Krížnou). Hlavný chrbát Krížnej 
patrí do subtypu veľmi studenej klímy. Nižšie položené časti územia patria do subtypov mierne chladnej klímy 
s dennými teplotami nad 10 °C, s ročným úhrnom zrážok 650 – 850 mm [2]. Revúca má celkovú dĺžku 33 km. 
Skúmaná plocha má dĺžku 21 km. Záujmové územie začleňujeme do stredohorskej oblasti, ktorého typ režimu 
odtoku je snehovo-dažďový [1]. Zo základnej hydrologickej charakteristiky akumulácia kulminuje od novembra 
do marca. Vysoká vodnatosť kulminuje od apríla po jún. Maximálny priemerný mesačný prietok Qm (m3.s-1) 
kulminuje v máji. Minimálny Qm v januári a vo februári. Priemerný špecifický odtok je 20-25 s-1/km-2 
pozorovaný za obdobie 1931-1980 a minimálny špecifický odtok 3-5 l.s-1/km-2 [1].  Na modelovom území od 
prameňa Revúcej po osadu Podsuchá sa nachádzajú tieto pôdne typy a subtypy [6,7,10]: na nižšej nive sa 
nachádzajú fluvizeme (typické, typické karbonátové, glejové); gleje; na úpätiach svahov, na lúkach a v lesoch sú 
to pôdy kambizeme (typické a typické kyslé na hlbokých zvetralinách slienitých vápencov, typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša, pseudoglejové na výrazných svahoch (12-25º)), rendziny (typické a kambizemné, 
stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch), na zrázoch nad 25º; pararendziny typické mullové, kambizeme 
rendzinové typické humózne. Celé modelové územie môžeme zaradiť podľa prevládajúceho typu priepustnosti 
horninového prostredia do územia s krasovou a s medzizrnovou priepustnosťou na nive [1]. Podľa členenia 
Slovenska na zoogeografické regióny oblasť spadá do vnútorného obvodu provincie Západných Karpát 
centrálneho okrsku fatranského [2]. Fytogeografické  členenie územia ho zaraďuje do bukovej zóny, kryštalicko-
druhohornej oblasti, okresu Veľká Fatra s jej podokresmi Hôľna Fatra, Zvolen a Revúcke podolie [1]. Z hľadiska 
fytogeografického členenia [2] pohorie Veľkej Fatry patrí do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum 
occidentale), obvodu vysokých centrálnych Karpát (Eucarpaticum). Menšia časť územia patrí do obvodu 
vnútrokarpatských kotlín (Intercarpaticum). 

 18



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

Výsledky a diskusia 
Na základe terénneho výskumu boli zatriedené vegetačné zápisy do syntaxonomického systému a vyčlenilo sa 
15 spoločenstiev. Následne sme ich charakterizovali v zmysle aktuálnych katalógov biotopov [8,9] a určili 
analýzu jednotlivých spoločenstiev [4,5] podľa Ellenbergových ekoindexov [4].  
1. Charakteristika reálnej vegetácie 
a. Kosodreviny na vápencovom a silikátovom podklade (Pinion mugo Pawlowski in Pawlowski et al. 1928: 
Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo Hadač 1956; Anthyrio alpestris Pinion mugo Jirásek 1996). Nachádza sa 
v subalpínskom stupni nad hornou hranicou lesa pod vrcholom Krížnej (1574 m n. m.). Fragmentovité 
spoločenstvo pokrýva svahy vlhkých, zatienených žľabov s dlho trvajúcou snehovou pokrývkou. K ich 
formovaniu významnou mierou prispelo pôsobenie snehových más (lavíny, plazivý sneh, preveje). 
Dominantnými druhmi sú Pinus mugo, Homogyne alpina, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa. 
 b. Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí (Calthion R.tx. 1937 em. Balátová-Tuláčková 1978). 
Bujné vysokobylinné porasty na vyššom stupni nivy. Jedno až dvojkosné vlhké lúky na podmáčaných alúviách 
vodných tokov, v okolí svahových a podsvahových pramenísk. Porasty majú veľmi premenlivé druhové 
zloženie, ktoré závisí od stanovištných podmienok, klímy a spôsobu obhospodarovania. Dominantnými druhmi 
sú Cirsium oleraceum, Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum, Valleriana officinalis. 
 c. Mezofilné pasienky a spásané lúky (Cynosurion cristati R. Tx. 1947, Poion alpinae Oberd. 1950) 
Vysokohorské, intenzívne ušliapavané nízkosteblové pasienky pod Krížnou na vápencových horninách, 
v ktorých sa nachádzajú viaceré krmovinársky hodnotné druhy tráv. Rozšírené sú v okolí salašov a napájadiel. 
Dominantné druhy sú Alchemilla sp., Trifolium pratense, Achillea millefolium.  
d. Úhory a extenzívne obhospodárované polia (Caucalidion lappulae (R. Tx. 1050) von Rochow 1951, 
Sherardion Kropáč et Hejný in Kropáč 1978, Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarge 1964, Scleranthion 
annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946, Spergulo-Oxalidion Görs in Oberd. et al. 
1967, Panicio-Setarion Sissingh in Westhoff et al. 1946). Extenzívne obrábané polia. Dominantným druhom je 
vysádzaná tráva Lolium multiflorum. Kodominantnými druhmi sú Stellaria media, Trifolium arvense.  
e. Nitrofilná a ruderálna vegetácia mimo sídel (Carduo-Urticion dioicae Hadač ex Hadač in Hadač et al. 
1969, Arction lappae R. TX. 1937). Bylinné antropogénne nitrofilné lemové spoločenstvá na vlhkých až čerstvo 
vlhkých stanovištiach. Vyskytujú sa na antropicky ovplyvnených okrajov lesov a lúk, pozdĺž lesných ciest 
a komunikácií v údolí potoka Revúcej a v okolí salašov. Dominantné druhy sú Urtica dioica, Arctium lappa, 
Cirsium arvense, Chamenerion angustifolium. 
f. Porasty inváznych neofytov (Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950). Porasty neofytov, ktoré prednostne 
obsadzujú prirodzené a poloprirodzené stanovištia. Vyskytujú sa na alúviách potoka a v lemových porastoch 
pozdĺž toku Revúca. Dominantné druhy sú Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum.  
g. Brehové porasty deväťsilov (Petasition officinalis Sillinger 1933). Ripariálne (príbrežné) spoločenstvá 
s deväťsilmi, ktoré tvoria fyziognomicky jednotné, husté, zapojené viacvrstvové porasty. Vyskytujú sa na 
brehoch vodného toku Revúca, na podsvahových prameniskách a v zamokrených porastov nivných lúk od 
prameniska až po koniec skúmaného územia. Dominantnými druhmi sú Petasites hybridus, Petasites albus, 
Petasites Kablikianus, Mentha longifolia.  
h. Brehové porasty deväťsilov smerujúce k sukcesnému štádiu horských jelšových lužných lesov 
(Petasition officinalis Sillinger 1933, Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928). Sukcesné štádium 
horských lužných lesov s juvenilmi a krovinami s Picea abies., Alnus incana, s bylinným podrastom Petasites 
hybridus, Petasites albus. Nachádzajúci sa na alúviu potoka Revúca ako aj na nižšej a vyššej nive. Dominantné 
druhy sú Petasites hybridus, Petasites albus, Lysimachia nummularia, Aegopodium podagraria, Picea abies.  
i. Brehové porasty deväťsilov smerujúce k sukcesnému štádiu horských vodných tokov a ich drevinovou 
vegetáciou s vŕbou sivou (Salix eleagnos) (Petasition officinalis Sillinger 1933, Salicion eleagno-daphnoidis 
(Moor 1958) Grass in Mucina et al. 1993). Porasty lemujú v úzkych pásoch horskú bystrinu v Suchej doline 
a v nižších častiach, kde tok prechádza cez zúžené miesta skalných výčnelkov. Pionierske spoločenstvo so Salix 
eleagnos a Salix purpurea. Dominantnými druhmi sú Petasites hybridus, Caltha palustris.  
j. Horské jelšové lužné lesy (Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928). Tvoria líniové pásy pozdĺž 
toku Revúca. Väčšinou rastú na brehoch a na nive horského vodného toku. Vyskytujú sa od Vyšných Revúc po 
osadu Podsuchá. Tvorené sú hygrofilnými a nitrofilnými druhmi. Dominantnými druhmi sú Alnus incana, Picea 
abies, Aegopodium podagraria 
 k. Štrkové lavice v rieke. Mozaikovite rozšírené štrkové lavice v horskom toku s pionierskymi bylinnými, 
lokálne i drevinovými taxónmi. Vznikajú v rozšírených častiach koryta rieky. Dominantnými druhmi sú Salix 
cinerea, Salix purpurea, Salix fragilis, Petasites hybridus, Urtica dioica. 
 l. Vegetácia horských vodných tokov s vŕbou sivou (Salix eleagnos) (Salicion eleagno-daphnoidis (Moor 
1958) Grass in Mucina et al. 1993). Porasty lemujú v úzkej línii horský tok s rýchlo prúdiacou vodou. Druhové 
zloženie hygrofilných a subhygrofilných taxónov je pestré. Dominantnými druhmi sú Caltha palustris, Salix 
eleagnos, Salix purpurea, Filipendula ulmaria.  
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m. Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (Fagion Luquet 1926: podzväz Eu-Fagenion Oberd. 1957 p.p. 
maj.). Lesy majú veľmi dobre vyvinuté stromové a bylinné etáže, s bohatou floristickou skladbou.  
Dominantnými druhmi sú Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Petasites albus, Galium odoratum, 
Impatiens noli-tangere.  
n. Bukové kvetnaté lesy podhorské (Fagion Luquet 1926: podzväz Eu-Fagenion Oberd. 1957 p.p. min.). 
V podhorskej oblasti ich výskytu chýba krovinné poschodie. Nazývajú sa aj “sieňovými“ bukovými lesmi. 
Dominantnými druhmi sú Fagus sylvatica, Asarum europaeum, Prenanthes purpurea.  
2. Ekologická charakteristika spoločenstiev 
Vzhľadom na rozsah príspevku používame miesto skráteného názvu spoločenstva kód viď. Tab.1. Tieňomilné 
a polotieňomilné druhy sa vyskytujú najmä v spoločenstve j, m, n. Ostatné sú polotieňomilné až svetlomilné. 
Najväčšie nároky na teplo má spoločenstvo d. K sploločenstvám s druhmi, ktoré sú indikátormi chladu až 
mierneho tepla patria a, g, h, i, k, l, m. Suboceanické druhy vykazujú a, c, j; ostatné spoločenstvá majú 
oceanický až suboceanický charakter. Najsuchšie spoločenstvo zo všetkých je d a najvlhkejšie pôdy majú 
spoločenstvá b, i, k. Kyslé pôdy má a. Ostatné patria medzi mierne kyslé, až neutrálne pôdy. Najchudobnejšie 
pôdy má a; chudobné až stredne bohaté pôdy má spoločenstvo c, ostatné majú stredne až bohaté pôdy.  
 

Tab.1: Vážený ekologický priemer ekoindexov spoločenstiev podľa Ellenberga [4,5] 
Spoločenstvá (kód) / 
Ellenberg. ekoindexy Svetlo Teplo Kontinentalita Vlhkosť

Pôdna 
reakcia Nitráty 

a 6,125 4,746 4,347 5,808 3,382 2,751 
b 6,785 5,148 3,774 7,599 5,884 5,447 
c 6,970 5,097 4,033 5,495 6,509 4,348 
d 6,914 6,945 3,031 3,980 6,899 7,887 
e 6,373 5,195 3,679 5,928 6,449 6,964 
f 6,900 5,278 3,215 6,801 6,481 6,801 
g 6,489 4,982 3,246 6,983 7,082 6,603 
h 6,262 4,966 3,567 6,961 7,031 5,817 
i 6,452 4,831 3,434 7,067 7,066 6,236 
j 5,644 5,211 4,106 6,330 6,851 5,816 
k 6,257 4,866 3,100 7,029 7,033 6,704 
l 6,119 4,896 3,711 6,712 7,261 6,073 
m 4,248 4,823 3,776 5,980 6,446 5,781 
n 3,908 5,232 3,384 5,242 5,844 5,329 

 
Záver 
V príspevku sa venujeme aplikácii moderných postupov mapovania rastlinných spoločenstiev. Charakterizovanie 
reálnej vegetácie okolia vodných tokov vo veľkých mierkach nám pomáha zhodnotiť územie z hľadiska 
ekologickej stability, biodiverzity, antropického vplyvu a navrhnúť krajinnoekologické opatrenia a manažment. 
Podrobnejšie bude problematika hodnotenie vegetácie v okolí Revúcej rozpracovaná v diplomovej práci.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Mestské a vidiecke prostredie sa vyznačujú špecifikami, ktoré sa odrážajú v štruktúrnej skladbe a následne aj 
populačnom správaní ich obyvateľstva. Vidiecke prostredie s prevládajúcimi osobnými vzťahmi a silnou 
pozíciou tradícií a zvykov versus mestské  prostredie anonymity v spoluprácii so súčasnými trendami modernej 
spoločnosti (individualizmus, sekularizácia), náchylné na zmenu priorít a spôsobu života. V posledných 
desaťročiach v dôsledku industrializácie miest a následnej koncentrácie pracovných príležitostí do tohto 
priestoru sa spôsob života z miest prenáša aj do vidieckeho priestoru. Tento proces je podporovaný 
v posledných rokoch aj prebiehajúcou suburbanizáciou najmä v zázemí našich najväčších miest. 

Cieľom tejto práce je potvrdiť, resp. vyvrátiť autenticitu vidieka a mesta v demografickom správaní, 
pričom poukazujeme na špecifické črty vybraných demografických štruktúr populácií. Porovnávané sú štruktúry 
podľa biologických a kultúrnych znakov na úrovni podsúborov mestského a vidieckeho obyvateľstva a na 
úrovni veľkostných kategórií obcí. 

 
Materiál a metódy 
Základnými metodickými postupmi bolo preštudovanie dostupnej literatúry týkajúcej sa vidieckeho a mestského 
obyvateľstva, spracovanie dát zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001 a následné vyvodenie zákonitostí 
v usporiadaní štruktúr obyvateľstva v priestore. 
 Jednotlivé demografické štruktúry obyvateľstva boli na základe spracovaných dát prezentované 
graficky a štatisticky. Za mestské obyvateľstvo považujeme sumu obyvateľstva štatutárnych miest Slovenska 
a za vidiecke obyvateľstvo sumu obyvateľov vidieckych obcí.  

 
Výsledky a diskusia 
Pre Slovensko je v dlhodobom vývoji charakteristická mierna prevaha žien nad mužmi. Ovplyvnil to historický 
vývoj, najmä vojnové straty počas svetových vojen a zahraničná migrácie týkajúce sa v prevažnej miere mužov, 
a tiež biologické zákonitosti ako maskulinita novorodencov a mužská nadúmrtnosť. 
 Pri sčítaní v roku 2001 bol na Slovensku podiel žien 51,44 %, index femininity dosahoval hodnotu 
1059. Podiel žien bol vyšší od vekovej kategórie 45 – 49 rokov. Najvyššiu hodnotu dosahovali obidva 
ukazovatele v najvyššej vekovej kategórii – 85 a viac rokov. Pri porovnaní vekovej štruktúry mestského 
a vidieckeho obyvateľstva môžeme vidieť, že v mestách je podiel žien vyšší už vo vekovej kategórii 30 – 34 
rokov – 51,23 %. U vidieckeho obyvateľstva ženy prevládajú od vekovej kategórie 50 – 54 rokov, kde je ich  
podiel 50,29 %. Tieto rozdiely v zložení pohlaví sú spôsobené najmä migráciou žien v produktívnom veku do 
miest, čo dosvedčujú aj nízke hodnoty indexu femininity vidieckeho obyvateľstva vo vekových kategóriách, 
kedy je toto obyvateľstvo ešte ekonomicky aktívne. V kategóriách 30 – 44 rokov klesá pod hodnotu 900. Index 
femininity mestského a vidieckeho obyvateľstva sa výrazne líšia od celoslovenskej hodnoty 1059,13. Mestské 
obyvateľstvo dosahuje hodnotu 1079, čo je spôsobené už vyššie spomenutou pracovnou imigráciou žien. Nižšiu 
hodnotu u vidieckeho obyvateľstva zapríčiňuje koncentrácia mladšieho obyvateľstva na vidiek (vyššia 
populačná dynamika vidieckeho obyvateľstva), v ktorom majú muži väčšie zastúpenie.  

Slovenská populácia sa vyznačuje starnutím, no to má iný priebeh v mestách a na vidieku. Podľa 
podielov jednotlivých vekových kategórií, vybraných ukazovateľov starnutia v jednotlivých veľkostných 
kategóriách obcí a vekových pyramíd (Obr. 1) mestského a vidieckeho obyvateľstva môžeme konštatovať, že 
intenzívnejšie starne vidiecke obyvateľstvo. Mestské obyvateľstvo sa vyznačuje vyšším podielom obyvateľstva 
v produktívnom veku – 65,4%. V detskej vekovej kategórii a v starších vekových  kategóriách má vyššie 
podiely vidiecke obyvateľstvo. Takéto rozloženie obyvateľstva je výsledkom dlhodobých migračných trendov 
vidieckeho obyvateľstva do miest, kde najmä obyvateľstvo v produktívnom veku hľadá uplatnenie takmer vo 
všetkých tam sústredených ekonomických aktivitách. Naopak vidiecke sídla, najmä kvalitné bývanie a životné 
prostredie, môžu byť v budúcnosti atraktívne pre obyvateľstvo v penzijnom veku, čím sa podiel staršieho 
obyvateľstva môže na vidieku ešte zvýšiť. 

Všeobecne konštatujeme, že čím je sídlo väčšie, tým mladšie je jeho obyvateľstvo. Podiel detskej 
zložky stúpa do kategórie sídel do 5000 obyvateľov (20,9 %), potom klesá. Produktívne vekové kategórie sa 
sústredia do väčších sídel (nad 5000 obyvateľov), kde majú vyšší podiel ako celoslovenský priemer. Staršie 
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vekové kategórie sú sústredené do najmenších obcí. V týchto obciach sa výrazne prejavuje starnutie zhora aj 
zdola. V najväčších mestách – Košice a Bratislava – je najnižší podiel detskej zložky (15,9 %), čo indikuje 
starnutie zdola [2]. 

 
 a,     b, 

 
Obr. 1: Veková štruktúra mestského (a) a vidieckeho (b) obyvateľstva Slovenska (26. 5. 2001) 

 
 V mestách aj na vidieku má dominantné postavenie slovenské obyvateľstvo (viac ako 80%). Jeho 
podiel na vidieku je znižovaný vysokým podielom obyvateľstva iných národností, ktoré sa priestorovo viažu 
práve na vidiecke prostredie (najnižšie podiely malo obyvateľstvo obcí s 5000 – 9999 a 200- 499 obyvateľmi, 
pričom ide o obce s vysokou koncentráciou maďarského obyvateľstva a v druhom prípade sa k nemu pridávajú 
aj obyvatelia rómskej, rusínskej a ukrajinskej národnosti). 
 U vidieckeho obyvateľstva dosahuje maďarské obyvateľstvo viac ako dvojnásobný podiel ako 
u mestského obyvateľstva. Tento jav je spôsobený najmä koncentráciou maďarského obyvateľstva do 
poľnohospodársky najrozvinutejších oblastí Slovenska, kde je nižšia miera urbanizácie a poľnohospodárstvo má 
dlhoročnú tradíciu. Najvyšší podiel dosahuje v obciach s 5000 – 9999 obyvateľmi – 16,2 %. 
 Podobne sa na vidiecke prostredie viaže aj obyvateľstvo rómskej národnosti, na vidieckom 
obyvateľstve majú Rómovia podiel 2,18 %, zatiaľ čo na mestskom 1,28 %. Najvyšší podiel dosahuje rómske 
obyvateľstvo v obciach s 500 – 5000 obyvateľmi – nad 2 %. Najnižšie podiely sú vo veľkých mestách nad 
50000 obyvateľov – pod 1 %. 
 Rusínske a ukrajinské obyvateľstvo je často uvádzané a hodnotené spolu, definícia oboch národností je 
predmetom rôznych debát. Ak hodnotíme obe národnosti osobitne, môžeme vidieť, že rusínske obyvateľstvo sa 
viaže na vidiek (0,52 % obyvateľstva), zatiaľ čo ukrajinské obyvateľstvo má vyššie zastúpenie v mestách (0,24 
% mestského obyvateľstva). Ak posudzujeme lokalizáciu týchto etník podľa veľkostných kategórií obcí, 
významný podiel majú v najmenšej veľkostnej kategórii do 200 obyvateľov – 6,8 %. V kategórii 200 – 499 
obyvateľov je ich podiel tiež vysoko nad celoslovenským podielom – 2,2 %. Menej početné národnosti (česká, 
nemecká a iné) sú situované do väčších miest, kde intenzívnejšie dochádza k ich asimilácii najmä so slovenským 
obyvateľstvom.  
 

 
Obr. 2: Národnostná štruktúra mestského a vidieckeho obyvateľstva Slovenska (26. 5. 2001) 
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 Výsledky sčítania dokumentujú vyššiu mieru religiozity vidieka (93%) ako miest (77%), pričom 
s rastom veľkosti obce klesá podiel veriacich, v našich dvoch najväčších mestách klesol pod hodnotu 70 %, 
zatiaľ čo obyvateľstvo bez vyznania tvorí až 25,8 %. Najvyšší podiel veriacich je v obciach s 200 – 1000 
obyvateľmi, takmer 94 %. V posledných desaťročiach prebiehajúca ateizácia spoločnosti sa opierala 
o anonymitu mestského prostredia a protináboženskú ofenzívu prostredníctvom masmédií, ktoré mali väčší 
účinok vmestách ako na vidieku [1]. 
 Pomerné zastúpenie obyvateľov rímskokatolíckeho vyznania na vidieku a v mestách sa výrazne nelíši, 
rímskokatolíci tvoria profilovú populáciu Slovenska. Najnižšie hodnoty dosahujú podiely v najmenších 
veľkostných kategóriách, v obciach s menej ako 200 obyvateľmi je ich podiel len 49,9 %. V týchto obciach je to 
spôsobené najmä vysokým podielom obyvateľstva gréckokatolíckeho a evanjelického vierovyznania. 
Evanjelické augsburské vierovyznanie je podobne ako rímskokatolícke rovnomerne rozložené v mestách aj na 
vidieku, s miernou prevahou u vidieckeho obyvateľstva (0,52 percentuálneho bodu). Gréckokatolícke 
a pravoslávne vierovyznanie sa často hodnotia spolu pre ich spoločnú minulosť, priestorovo sú viazané na 
rusínske a ukrajinské obyvateľstvo východného Slovenska, pričom gréckokatolícke obyvateľstvo ja viac 
sústredené na vidieku (v obciach pod 200 obyvateľov až 21,3 % z veriaceho obyvateľstva) a pravoslávne 
v mestách. Reformované kresťanstvo je viazané na obyvateľstvo maďarskej národnosti, a tým aj na vidiecke 
priestory najmä južného Slovenska. Ostatné vierovyznania vykazujú podiely menej ako 1 % a sú viazané 
v prevažnej miere na mestské prostredie, kde je najmä v dôsledku migrácií a vysokej anonymity religiózna 
štruktúra obyvateľstva pestrejšia [2].  
 

Tab. 1: Religiozita a podiel najpočetnejších relígií vo veľkostných kategóriách  
obcí Slovenska (26. 5. 2001) 

Zastúpenie kategórií (v %) Podiel z veriacich (v %) Veľkostné 
kategórie obcí veriaci bez vyznania neudané RK GK EAV RKV 

0 - 199 93,6 4,6 1,8 49,9 21,3 16,2 4,1 
200 - 499 93,9 4,4 1,7 66,9 12,8 12,6 4,4 
500 - 999 93,8 4,5 1,7 76,2 6,7 10,3 4,2 

1000 - 1999 93,1 5,1 1,8 85,2 3,9 6,8 3,0 
2000 - 4999 91,1 6,7 2,1 88,5 2,2 6,0 2,1 
5000 - 9999 86,3 11,0 2,7 82,9 3,7 7,3 3,7 

10000 - 19999 79,2 17,2 3,6 82,3 4,2 9,6 1,0 
20000 - 49999 79,9 16,7 3,5 80,7 5,8 8,1 2,2 
50000 - 99999 74,5 21,1 4,4 86,1 2,6 8,9 0,2 
100000 a viac 69,4 25,8 4,8 82,5 4,5 7,4 1,8 

Slovensko 84,0 13,0 3,0 82,0 4,9 8,2 2,4 
Poznámka: RK – rímskokatolícke, GK – gréckokatolícke, EAV – evanjelické  
 augsburského vyznania, RKV – reformované kresťanské vierovyznanie 

 
Záver 
Štatistické vyhodnotenie dát zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001 potvrdilo v úvode vyslovenú 
hypotézu, podľa ktorej sa mestské a vidiecke štruktúry vyznačujú špecifickou štruktúrou obyvateľstva a tá je 
závislá aj na populačnej veľkosti obce. Jednotlivé demografické štruktúry majú značný vplyv na jeho populačnú 
dynamiku, preto by mohla byť táto práca základom pre skúmanie odlišného demografického správania 
obyvateľstva na vidieku a v mestách a aj v jednotlivých veľkostných kategóriách obcí Slovenska.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Cieľom diaľkového prieskumu Zeme je okrem vyhotovenia a spracovania obrazového záznamu aj jeho 
interpretácia. Medzi najstaršie metódy interpretácie patrí vizuálna interpretácia krajiny. Metóda je náročná na 
čas, lebo interpretáciu vykonáva človek - interpretátor. Novšie metódy sa snažili zautomatizovať proces 
interpretácie. Dôležité bolo znížiť čas, počas ktorého musí človek vstupovať do procesu. Rozvojom výpočtovej 
techniky človeka čiastočne nahradil počítač (PC). Začali sa rozvíjať automatizované metódy spracovania obrazu 
založené na pixeloch, ktoré môžeme nazvať ako klasifikácie. Nevýhodou však je, že pomocou PC nedosiahneme 
výsledky ako pri vizuálnej interpretácii. Ľudské oko a mozog vníma krajinu ako systém objektov a nie pixelov. 
Preto je v súčasnosti snaha aspoň čiastočne zautomatizovať klasifikáciu a dosiahnuť podobné výsledky ako 
získavame pri vizuálnej interpretácii, využitím objektovo orientovanej klasifikácie. Hlavne pri údajoch 
s vysokým rozlíšením sa ukázala táto metóda ako veľmi vhodná.  

Klasifikáciou sa zaoberali viacerí autori, preto sa v publikáciách objavujú jej rôzne definície. Známa je 
definícia autorov Laurini a Thompson, ktorí chápu klasifikáciu ako proces zaraďovania jednotlivých výskytov 
sledovaného fenoménu do kategórií, ktoré sa vytvárajú na základe vybraných atribútov alebo funkcií [3]. Podľa 
Browna je klasifikácia formou atribútovej generalizácie alebo proces kombinácie rozličných javov do tried a 
typov [1]. 

Klasifikácia je jedným zo základných analytických nástrojov, ktoré slúžia pre vnesenie určitého 
systému do množstva geografických údajov.  Je dôležité nezabudnúť, že pri zaradení pôvodných údajov do tried 
sa znižuje ich informačný obsah. Preto treba rešpektovať prirodzenú štruktúru dát, aby sme ich výrazne 
neznehodnotili. Klasifikácia má preto slúžiť na objasnenie vnútornej organizácie údajov, ktoré hodnotíme [2].  

Klasifikáciu rozdeľujeme na pixelovo (najmenší obrazový element) orientovanú a na objektovo 
orientovanú klasifikáciu. Subtypmi pixelovo orientovanej klasifikácie sú kontrolovaná a nekontrolovaná 
klasifikácia. Existuje aj hybridná klasifikácia, ktorá je kombináciou kontrolovanej a nekontrolovanej 
klasifikácie. Spomínané štandartné techniky interpretácie obrazu nebudeme bližšie charakterizovať, pretože sa 
chceme zamerať na objektovo orientovanú klasifikáciu digitálneho obrazu. 

Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť objektovo orientovanú klasifikáciu digitálnej ortofotosnímky 
s vysokým rozlíšením vyhotovenej pomocou digitálnej kamery. 

  
Materiál a metódy 
Vymedzené územie, ktoré slúžilo na overenie použitých metód sa nachádza v predalpskej oblasti Nemecka, 
konkrétne na juhu spolkovej krajiny Bavorska, v okolí obce Murnau am Staffelsee. Územie s rozlohou 27 x 6 
km bolo nasnímané 12 a 13 augusta 2003 z výšky 3500 m pomocou digitálnej kamery HRSC (High Resolution 
Stereo Camera). Snímanie sa uskutočnilo v 3 kanáloch viditeľného spektra - červenom, zelenom a modrom. 
Vyhotovený digitálny obraz mal rádiometrické rozlíšenie 12 bit a priestorové rozlíšenie 0,20 m. Súčasne 
digitálna kamera vytvorila aj digitálny model povrchu s rádiometrickým rozlíšením 16 bit a priestorovým 
rozlíšením 0,20 m. Pre účely práce bolo vybrané testovacie územie s rozsahom 3,780 x 6 km, ktoré 
predstavovalo prevažne poľnohospodársku oblasť. Výrez sa nachádza v okolí obce Großweil a zobrazuje 
meander rieky Loisach v okolí diaľnice E533. 

Digitálna stereokamera s vysokým rozlíšením (HRSC) bola vyvinutá v roku 1996 v centre DLR 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.,  Institut für Planetenforschung Berlin-Adlershof (Nemecké 
centrum pre let na Zemi a vo vesmíre, na Inštitúte pre planetárny výskum Berlin Adlershof) pre vesmírnu misiu 
mapovania planéty Mars. Neskôr bola digitálna kamera upravená, aby sa mohla využiť aj pri snímaní z lietadla. 
Pomocou digitálnej kamery umiestnenej v lietadle vznikajú záznamy so stereoskopickým prekrytom, ktoré sa 
využívajú v oblasti fotogrametrie. Na základe informácií snímača DGPS a INS (poloha a rotácia projekčného 
centra) prítomného v digitálnej kamere a nasnímaného digitálneho modelu povrchu sa vyhotovujú 
ortofotosnímky. Pri ich vyhodnocovaní sa v maximálnej miere využíva automatizácia. 
 Výrez z vytvorenej ortofotosnímky sme spracovali metódou objektovo orientovanej klasifikácie v 
prostredí eCognition/Definiens. Objektovo orientovaná klasifikácia pozostávala z nasledovných krokov. Na 
úvod práce bolo potrebné vytvoriť projekt a importovať rastrové dáta (v našom prípade digitálnu 
ortofotosnímku). Potom nasledoval  najdôležitejší krok - viacúrovňová segmentácia. Vznikajú pri nej objekty 
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resp. segmenty, ktoré majú informácie o svojich susedoch a nadobjektoch i podobjektoch. Každý segment má 
informáciu o relačných vzťahoch s inými objektmi a ďalšie popisujúce vlastnosti ako tvar objektu, textúru 
objektu a iné, ktoré záležia od tematickej vrstvy. Po segmentácii, ktorá veľmi záleží na operátorovi a na 
nastavaní niekoľkých parametrov, nasleduje tvorba systému klasifikačných tried. Tento systém (hierarchia) 
môže byť vytvorený na základe rôznych kritérií. V našej práci sa využil štandardný klasifikátor najbližšieho 
suseda  (standard nearest neighbor - SNN) spolu s textúrnymi vlastnosťami obrazu. SNN vytvára klasifikačné 
podmienky vo viacrozmernom príznakovom priestore, závisí od trénovacích množín, ktoré vyberá operátor  
[4,5]. Pri použití tejto metódy sa triedy lepšie rozmiestnia v multispekrálnom priestore 3 kanálov - červenom, 
zelenom a modrom. Textúrne vlastnosti sme implementovali pomocou postupov „Textúra podľa Haralíka“. 
Systém klasifikačných tried je vyhovujúci po dlhšom procese, kde vyberáme vhodné trénovacie množiny, 
editujeme a opakujeme proces tvorby tried. Použitím SNN spolu s textúrnymi vlastnosťami objektov sme 
dosiahli oveľa lepšie výsledky aj keď čas výpočtu sa zjavne predĺžil. Po segmentácii, nasledovala klasifikácia 
obrazu, pri ktorej nastalo prepojenie vytvorených klasifikačných tried s obrazovými objektmi. Klasifikácia 
závisela od predchádzajúcej segmentácie čo potvrdilo, že segmentácii bolo potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť. Posledným krokom bol export rastrových a vytvorených vektorových vrstiev predstavujúcich 
vyklasifikované triedy objektov.  
 V práci boli klasifikované údaje na základe prírodných hierarchických  kategórií. Vychádzalo sa z 
hierarchickej štruktúry CORINE Land Cover, určenej pre mapovanie krajinnej pokrývky zo záznamov DPZ, 
ktorá pre účely práce bola upravená podľa špecifík riešeného územia. 

  
Výsledky a diskusia 
Pri objektovo orientovanej klasifikácii v porovnaní s bežnými pixelovo orientovanými metódami môžeme 
vyzdvihnúť tieto výhody: celý proces sa viac približuje k procesu ľudskej interpretácie a chápaniu ľudského 
mozgu. Významné je tiež, že  môžeme použiť znaky objektov, ako napríklad ich forma. Na základe experimentu 
sa potvrdilo hodnotenie Neuberta, že pri uvedenej metóde sa potlačí tzv. efekt salt-pepper (efekt roztrúsených 
jednotlivých pixelov) [6]. Pri pixelovo orientovanej klasifikácii je oveľa viac najmenších obrazových objektov, 
ktoré sú roztratené alebo neklasifikované. Hierarchická segmentácia umožňuje sledovať obraz krajiny v n-
rôznych úrovniach. Výraznou výhodou je podľa nás i podľa Stankovej ľahšia interpretácia obrazu 
klasifikovaného objektovo orientovanou metódu a výsledky sa približujú viac výsledkom vizuálnej interpretácie 
[7].  

 Obr.1: Vyrez z ortofotosnímky pred klasifikáciou  Obr.2: Výrez z ortofotosnímky po segmentácii

 
Nevýhodou je, že pri segmentácii je interpretátor odkázaný na použitie metódy pokus-omyl. Ak chce 

dosiahnuť dobré výsledky, musí nastavovať parametre, ktoré vstupujú do segmentácie tak, aby klasifikovaný 
obraz nebol presegmentovaný (obraz, ktorý sa skladá z nadbytočného počtu segmentov), resp. 
podsegmentovaný (obraz, ktorý sa skladá z nedostatočného počtu segmentov). Pri experimente sa ako 
problematické ukázali tiene objektov krajiny, ktoré klasifikácia zaradila medzi vodné plochy. Vodná plocha sa 
bez dodatočnej manuálnej úpravy nevyklasifikuje celá ako jeden objekt. Prítomnosť vodnej vegetácie (riasy, 
chaluhy) spôsobila, že bola vyklasifikovaná ako les, nakoľko sa naň najviac podobala. 
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Riešená práca poukázala aj na výhody a nevýhody použitého softvéru. Nevýhodou je už spomenutá 
pracná segmentácia a časovo náročné zostavenie tried a pravidiel podľa ktorých sa budú prepájať s objektmi na 
obraze. Čím majú obrazové dáta vyššiu rozlišovaciu úroveň, tým sú objemom väčšie a samotné kroky 
klasifikácie trvajú dlhší čas. Samozrejme to záleží aj od výkonnosti počítača. Nevýhodou softvéru je jeho 
jednostranné zameranie, slúži len na analýzu obrazu a preto predpríprava dát či následné spracovanie po 
klasifikácii sa musí vykonať v inom programe. Túto nevýhodu čiastočne kompenzuje možnosť exportu do 
vektorového formátu shape file alebo rastrového formátu tiff. Súhlasíme preto s tvrdením Neuberta, že tento 
program má bohaté funkcie pre vstup a výstup [6]. eCognition, v súčasnosti nazývaný Definiens, je pomerne 
drahý softvér. Experiment sme preto vykonávali na Technickej Univerzite vo Zvolene. Za umožnenie práce na 
uvedenom pracovisku veľmi pekne ďakujeme. 

Výhodou programu Definiens je, že dokáže segmentovať a klasifikovať aj väčšie dátové súbory, na 
rozdiel od voľne šíriteľného softvéru Spring. 

  
Záver 
Automatická objektovo orientovaná klasifikácia obrazu nemôže úplne nahradiť vizuálnu interpretáciu. Po 
klasifikácii obrazu zameranej na vytvorenie objektov v prostredí eCognition / Definiens je potrebná následná 
manuálna úprava vytvorených objektov. Až potom sú výsledky objektovo orientovanej klasifikácie 
porovnateľné s vizuálnou interpretáciou. Zároveň sa výrazne skráti čas na interpretáciu objektov krajiny. 
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 Obr.3: Vytvorené areály riešeného územia
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Úvod a formulácia cieľa  
Geografia je jednou z najstarších vied. Už najvýznamnejší predstavitelia milétskej školy – Thales, 
Anaximandros a Anaximedes – produkovali poznatky, ktoré možno označiť za geografické [6]. Starogrécke 
slovo geografia sa dá prekladať ako opis Zeme, no tiež aj ako zakresľovanie, zobrazovanie Zeme. Už 
v starogréckej geografii vznikli isté problémy, s ktorými geografia zápasí až dodnes. Jedným z najpodstatnejších 
je vzťah medzi všeobecnou či systematickou geografiou na jednej strane a regionálnou geografiou na druhej 
strane. Napríklad Herakleitos, Herodotos a Strabón kládli dôraz na regionálnu geografiu, Eratostenes 
a Ptolemaios zase na všeobecnú či systematickú geografiu. Okrem tejto duality sa objavila ďalšia, konkrétne 
dualita medzi teoreticky a empiricky orientovanou geografiou. Teoretický aspekt vystupoval do popredia 
u Eratostena a Ptolemaia, empirický aspekt u Herakleita, Herodota a Strabóna.  

Staroveké Grécko vytvorilo geografiu ako plnohodnotnú vedu, ktorá bola silno previazaná s inými 
vedami, nasycovala sa ich poznatkami, na druhej strane však prispievala tiež k rozvoju iných vied. No zároveň 
už vtedy vznikli prvé problémy geografie, neskôr dochádzalo k premene predmetu geografie, až nakoniec 
vznikli polemiky o oprávnenosti existencie geografie ako takej. 

V príspevku sa autori zaoberajú problematikou smerovania regionálnej geografie. Ich snahou je 
zachytiť podstatné momenty vo vývoji geografie a špeciálne regionálnej geografie, analyzovať súčasný stav 
regionálnej geografie a najmä problémy, s ktorými súčasná regionálna geografia zápasí, príčiny krízy 
regionálnej geografie a pokúsiť sa načrtnúť možné východiská z aktuálnych problémov regionálnej geografie 
ako vedy. 
  
Materiál a metódy 
Na spracovanie tejto teoretickej problematiky autori použili najmä články slovenských a českých autorov, ktorí 
sa uvedenou problematikou zaoberali prevažne v zborníkoch slovenských i zahraničných univerzít. Tento 
materiál autori doplnili o prednášky z výučby predmetu Teoretická geografia, vyučovaného na Univerzite 
Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte v treťom ročníku výučby geografie. Metódami výskumu boli 
teda najmä analýza literárnych prameňov a následná syntéza získaných poznatkov. 

Problematike vývoja geografie a špeciálne regionálnej geografie sa venuje mnoho autorov. Zo 
slovenských autorov sa problematike teoretickej geografie venovali najmä Paulov [5, 6] a Bezák [1]. Lauko [4] 
si všíma transformáciu regionálnej geografie, v práci akcentuje zmenu predmetu a objektu štúdia regionálnej 
geografie. Kasala [3] naznačuje možné scenáre oživenia regionálnej geografie. Bičík [2] sa okrem iných 
problémov zaoberá didaktickými problémami regionálnej geografie. 

 
Výsledky a diskusia 
Geografii sa vo svojom vývoji nepodarilo naplno využiť poznatkový a bádateľský potenciál starogréckej 
geografie. Rímska geografia, arabská, ba ani renesančná geografia a geografia doby veľkých objavov nedosiahli 
úroveň starogréckej geografie. Problematckým sa neskôr ukázalo tiež vyrovnanie s vedeckou revolúciou, ktorej 
počiatok sa spája s menom Kopernika a za kodifikátora ktorej sa pokladá Francis Bacon. Práve on sa považuje 
za zakladateľa induktívnej metódy, podľa ktorej vedecké bádanie má primárne vychádzať zo singulárnych, 
zmyslami napozorovaných faktov, zovšeobecnením ktorých sa má dospieť k novým vedeckým poznatkom, 
objavom. Dovtedy veda zakladala svoje postupy na špekuláciách a často nekritickom preberaní antických úvah. 
Fakty sa ignorovali a podceňovali. Baconov empirizmus sa stal symbolom vedeckosti. Geografia však okrem 
výnimiek nezachytila tento obrat a dostala sa mimo hlavného bádateľského prúdu. Zostala v zajatí 
problematických opisov, v ktorých dominoval rozsah a nie hĺbka a kvalita. 

Nový impulz pre geografiu prišiel až v polovici 18. storočia od Immanuela Kanta, ktorý geografiu 
zatriedil do systému vied ako priestorovú vedu zaoberajúcu sa skúmaním všetkých javov na rovnakom mieste. 
Alexander von Humboldt zjednocuje dve skutočnosti, pozorovanie a fakty, rešpekt k faktom  a zároveň prísne 
logické odvodzovanie. Karl Ritter upriamil svoju pozornosť na človeka a na regióny. V druhej polovici 19. 
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storočia sa zásluhou Ratzela rozvinula politická geografia, pozornosť nielen geografov dodnes priťahuje jeho 
koncepcia geografického (environmentálneho) determinizmu, podľa ktorého ľudská činnosť a kultúra je 
determinovaná prírodným prostredím. Táto koncepcia našla neskôr ohlas vo fašistickom Nemecku, kde jej 
radikálna podoba prispela k sprofanovaniu politickej geografie ako vedeckej disciplíny. 

Alfred Hettner priniesol idiografický koncept geografie ako vedy. Svoju teóriu rozvíjal v období, keď 
geografia čelila kritike negeografických predstaviteľov, ktorí ju kritizovali za mechanické preberanie poznatkov 
iných geovied bez toho, aby produkovala vlastné poznatky. Hettner videl ako východisko predstavu, že 
podstatou geografie by malo byť bádanie regiónov, ich individuality, ich vzájomnej odlišnosti a syntetického 
charakteru.  Vytvorením chorologicko-idiografickej koncepcie vyriešila geografia načas svoje existenčné 
problémy. Nanovo sformovala predmet svojho štúdia – bádanie regiónov – a zároveň si zachovala štatút vedy. 
Tým, že zanedbala rozvoj nomotetickej dimenzie, však začala vedecky strácať. Mnohé regionálno-geografické 
práce sa stávali čistými opismi podľa rutinnej schémy, čím sa znižovala ich vedecká kvalita. 

Pre geografiu kritickú situáciu sa pokúsili vyriešiť anglosaskí a škandinávski vedci prostredníctvom 
teoretickej a kvantitatívnej revolúcie, ktorá viedla k vzniku teoretickej a kvantitatívnej geografie. Geografia sa 
začala považovať za vedu o priestorovej organizácii zemského povrchu, ktorá si kladie za cieľ nielen opis, ale 
najmä vysvetlenie a predikciu priestorových štruktúr, procesov a systémov. Ich prínos sa pozitívne prejavil aj na 
samotnej regionálnej geografii, individualita regiónov sa začala chápať ako špeciálny prípad niečoho 
všeobecného. Postup od všeobecného k individuálnemu a od abstraktného ku konkrétnemu sa dnes chápe ako 
základný postup regionálnej geografie, ktorý zabezpečuje aj kompatibilitu regionálnej geografie s teoretickou 
a kvantitatívnou geografiou. Teoretická geografia pomocou modelov pomáha chápať zložité priestorové 
štruktúry a procesy. Problémom tejto disciplíny však často býva prílišná komplikovanosť, zložitosť a praktická 
využiteľnosť modelov pre bežného užívateľa. Spôsobené to môže byť nízkou atraktivitou disciplíny z dôvodu 
prílišnej teoretickosti, krátkej tradície a nedostatočnej propagácie tejto disciplíny. 

Značný problém geografie vyplýva priamo z definovania objektu štúdia. Tým, že si geografia všíma 
všetky zložky prírodného a socio-ekonomického prostredia, stáva sa geografia vedou, ktorá zasahuje do veľkého 
množstva vedných odborov, pričom žiaden prvok neskúma len geografia samotná. Navyše geografia nemá 
dostatočne rozvinuté teórie, veľké množstvo teórií tvoria iba pretransformované teórie z iných vedných disciplín 
v geografickom kontexte. Z toho však vyplývajú otázky samotného zmyslu geografie ako samostatnej vedy, 
pretože geografia sa potom často javí ako aplikovaná fyzika, priestorová sociológia či regionálna ekonómia. 
Problémom tu môže byť nedostatočná odbornosť geografov pri nových otázkach života v 21. storočí. Autori si 
napriek týmto problémom myslia, že existencia geografie ako samostatnej vedy je v tomto zmysle opodstatnená 
vďaka jej analytickosti a syntetickosti. Geografi vedia najlepšie posúdiť priestorové aspekty napríklad 
v súvislosti s regionálnym rozvojom, problematikou trvalo udržateľného rozvoja či priestorového plánovania. 
Iným vedeckým disciplínam tento komplexný priestorový prvok chýba. 

Problémy vidno aj pri vnímaní geografie širokou verejnosťou. Je to do značnej miery spôsobené 
nesprávnou metodikou vyučovania geografie na základných a stredných školách. Štruktúra výučby zodpovedá 
požiadavkám z doby pred viac ako polstoročím, kedy sa za potrebné a nevyhnutné považovalo zaistiť úplnú 
a systematickú znalosť o všetkých krajinách (resp. oblastiach Slovenska), vedomosť opretú o fakty prevažne 
z prírodnej sféry, doplnené základnými informáciami o spoločnosti. V dobe nesmiernej dynamiky ekonomicko-
spoločenských a politických zmien je takéto zameranie bifľovaním často zbytočných informácií, ktoré stratia 
aktuálnosť ešte pred potenciálnym príchodom študenta na vysokú školu. Výsledkom takejto metodiky je 
nezáujem, ľahostajnosť až nechuť mladých ľudí ku geografii ako vede. V dôsledku toho často  študenti, ktorí by 
sa ináč radi stali „geografmi“, nachádzajú lepšie uplatnenie ako už spomenutí aplikovaní fyzici, priestoroví 
sociológovia či priestoroví ekonómovia. 

Preto je potrebné rozvíjať geografiu v duchu rýchlo meniacich sa pomerov 21. storočia. Podľa názoru 
autorov príspevku by prednosť mali dostať aktuálne témy 21. storočia ako globalizácia, informatická 
spoločnosť, využívanie, tvorba a aplikácia geografických informačných systémov, prírodné riziká a hrozby, 
interakcie spoločnosti a prírody v čase a v priestore, globálne procesy a ich dopady či rozvojové projekty 
plánovania. Popri teoretických problémoch sa tak v geografii môžu rozvíjať otázky napríklad politickej 
geografie, ktorá má veľký ohlas v dobe integrácie Európy, regionálneho rozvoja a priestorového plánovania. 

V prípade, že geografia nebude akcentovať nové výzvy a témy spoločenského života, môže sa 
v budúcnosti ľahko stať, že ostatné konkurenčné vedy si „rozdelia“ objekt geografie a tým stratí existencia 
geografie ako vedy svoje opodstatnenie.  
  
Záver 
Autori v článku venovali pozornosť vývoju geografie a špeciálne regionálnej geografie, pričom pozornosť 
venovali vybraným problémom, s ktorými sa geografia vo svojom vývoji stretávala. Dnes je geografia vedou, 
ktorá zasahuje do rôznych oblastí života. Jej silnou stránkou je znalosť priestorových súvislostí, slabinou sa 
často javí príliš široký záber geografie, ktorý spôsobuje, že o svoj objekt sa geografia delí s inými vedami. 
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Mnohí autori vidia budúcnosť geografie pozitívne vďaka rozvoju teoretickej a kvantitatívnej geografie [1, 5, 6], 
resp. vďaka transformácii regionálnej geografie a s tým súvisiacou premenou objektu a predmetu štúdia 
regionálnej geografie [2, 3, 4]. S tým možno súhlasiť, podľa nás však netreba zabúdať, že v dnešnej dobe médií 
sú pre budúci rozvoj geografie dôležité nielen výsledky vedeckej činnosti, ale aj ich následná interpretácia 
a prezentácia na verejnosti, ktorá býva často nedostatočná či problematická. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja (TUR) býva stále častejšie aplikovaná do rozvojových dokumentov 
regiónov rôznej hierarchickej úrovne (štát, kraj, mesto, mestská časť,...). Hoci koncepcia TUR sa často stáva 
terčom kritiky z rôznych strán kvôli jej údajne deklaratívnemu charakteru, prínos v syntetickom prístupe 
k riešeniu regionálnych problémov jej uprieť nemožno.  

Európske krajiny vo fáze transformácie politického, ekonomického a spoločenského systému čelia 
väčšej hrozbe nevyváženého rozvoja s negatívnymi dopadmi na kvalitu životného prostredia ako krajiny s dlhou 
tradíciou uplatňovania demokratických princípov, fungujúcej trhovej ekonomiky a environmentálnej legislatívy. 
Postkomunistické krajiny bývalého východného bloku prešli od roku 1989 zásadnými zmenami socio-
ekonomických štruktúr, hoci kvalita a rozsah týchto zmien sa v rámci regiónu značne líšia. Pozícia Rumunska je 
z tohto hľadiska špecifická vzhľadom na charakter Ceauşescovho totalitného režimu, násilnej revolúcie, ktorá ho 
ukončila a oneskorený proces demokratizácie krajiny v 90. rokoch na jednej strane a úspešný integračný proces 
do Európskej únie ukončený 1. 1. 2007 na strane druhej. 

Z dôvodu pretrvávania dlhodobých environmentálnych a sociálnych problémov za súčasného 
dynamického rastu ekonomiky a možností čerpania technickej a finančnej pomoci z fondov Európskej únie je 
problematika aplikácie princípov udržateľného rozvoja na regionálnej úrovni v Rumunsku aktuálna ako nikdy 
predtým. Vzhľadom na regionálnu a štrukturálnu rozmanitosť problémov krajiny a rastúce regionálne disparity 
je v záujme definovania vhodných rozvojových cieľov nevyhnutné poznať environmentálny, ekonomický 
a sociálny potenciál regiónov. 

Cieľom tejto práce je zatriedenie regiónov Rumunska na úrovni NUTS 3 (42 krajov - „judeţ“) do 
rozvojových typov vymedzených na základe súboru indikátorov udržateľného rozvoja. 

 
Materiál a metódy 
Teoretickú bázu tejto práce predstavuje základný princíp koncepcie TUR, ktorá môže byť definovaná ako 
„...komplexný súbor stratégií, ktoré umožňujú pomocou ekonomických nástrojov a technológií uspokojovať 
sociálne potreby ľudí, materiálne a duchovné, pri plnom rešpektovaní environmentálnych limitov“ [1]. 
Vyvážený rozvoj týchto troch zložiek (ekonomika, spoločnosť a životné prostredie - ŽP) sa odráža aj vo výbere 
indikátorov relevantných pre túto štúdiu. 

Autorom vytvorený index - súbor 49 indikátorov agregovaných do 4 základných pilierov rozvoja 
(environmentálny, sociálny, ekonomický a inštitucionálny) - bol inšpirovaný etablovanými indexmi TUR 
používanými pre porovnanie krajín v medzinárodnom meradle a prispôsobený dostupnosti dát za regióny NUTS 
3 v Rumunsku. Najinšpiratívnejšími indexmi boli Sustainable Development Index (SDI) vytvorený v roku 2001 
v rámci štúdie Global Partnership for Sustainable Development a Dashboard of Sustainability vypracovaný 
v tom istom roku komisiou OSN pre TUR [2]. 

Environmentálny pilier zahŕňa 12 indikátorov popisujúcich biodiverzitu a zaťaženie ekosystémov 
dopadmi ľudských aktivít (napr. podiel rozlohy chránených území, znečistenie ovzdušia jedovatými látkami, 
počet priemyselných podnikov prekračujúcich limity znečistenia, intenzita ťažby dreva a podobne). Sociálny 
pilier sa skladá z 21 indikátorov rozdelených do piatich kategórií – demografický vývoj, zdravie obyvateľstva, 
prístup ku vzdelaniu, kvalita bývania a trvalo udržateľná doprava. Ekonomický pilier je charakterizovaný 8 
indikátormi, pričom popri tradičných ukazovateľoch ako hrubý domáci produkt na obyvateľa a miera 
nezamestnanosti je braná do úvahy aj odvetvová štruktúra zamestnanosti, ekonomické zaťaženie produktívnej 
zložky či nákupný potenciál obyvateľstva. Inštitucionálny pilier tvorí 8 indikátorov vyjadrujúcich prístup 
k informáciám, výdavky na vedu a výskum, ako aj aktivitu občianskej spoločnosti, ktorá je nevyhnutnou 
podmienkou udržateľného rozvoja regiónu. Použité dáta pochádzajú z Národného štatistického úradu Rumunska 
a väčšinou sa vzťahujú k roku 2005 [3]. 

Kvôli vzájomnému porovnaniu 49 indikátorov v 42 krajoch bola každému určená hodnota v relatívnej 
škále (0-1000 bodov). Nulová hodnota bola priznaná regiónu s najhoršou hodnotou daného indikátora, 1000 
bodov získal región s najlepšou hodnotou. Pre lepšiu interpretáciu získaných bodových hodnôt bola definovaná 
aj priemerná hodnota indikátora na národnej úrovni – v relatívnej škále 500 bodov. 

Po vypočítaní čiastkových indexov 4 pilierov bol vyhotovený rebríček relatívneho poradia krajov 
v kvalite životného prostredia (environmentálny index) a v stupni rozvoja spoločnosti (proporčne upravený 
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sociálny, ekonomický a inštitucionálny index). Kombináciou 3 stupňov socio-ekonomického rozvoja a 3 
stupňov kvality ŽP vzniklo 9 typov regiónov. Kvôli prehľadnosti boli tieto stupne označené písmenami A-C 
v prípade stupňa socio-ekonomického rozvoja (vyspelý A, priemerne rozvinutý B, zaostalý C), resp. číslicami 1-
3 v porovnaní kvality životného prostredia (vysoká 1, priemerná 2, nízka 3). 

Porovnanie krajov na národnej úrovni bolo vykonané v relatívnej škále. Keď sa kraj z hľadiska úrovne 
socio-ekonomického rozvoja umiestnil v rebríčku 42 krajov v rámci prvej tretiny (teda 1.-14. priečka), je 
definovaný ako „vyspelý“. Ak sa umiestnil v druhej tretine (15.-28. priečka), je definovaný ako „priemerne 
rozvinutý“ a v prípade umiestnenia v poslednej tretine (29.-42. priečka) ako „zaostalý“. Rovnaký princíp bol 
uplatnený aj v prípade porovnania kvality životného prostredia. 

 
Výsledky a diskusia 
Ekonomicky vyspelé regióny na západe Rumunska (Timis, Bihor, Cluj), ako aj Bukurešť, trpia zlým stavom 
životného prostredia. Ani prítomnosť karpatských hôr neznamená kvôli vysokej miere zaťaženia územia pre 
priemyselné centrá Ploiesti (Prahova) a Pitesti (Arges) kvalitné ŽP. V iných vyspelých spádových regiónoch 
(Sibiu, Constanta, Iasi) je kvalita ŽP vysoká, prípadne priemerná (Arad, Brasov). 

Kvalitné životné prostredie bolo zistené aj v niektorých priemerne rozvinutých krajoch v oblasti 
karpatského oblúka (Bistrita-Nasaud, Harghita, Caras-Severin) a Dunajskej delty (Tulcea, Braila), ako aj 
zaostalých krajoch Bukoviny (Botosani, Suceava), kde okrem značnej biodiverzity je dopad ľudských aktivít 
menší. Zaostalé regióny s nižšou kvalitou ŽP nájdeme predovšetkým v okolí Bukurešti (najmä Dambovita, 
Ialomita, Calarasi), ale aj v Moldavsku (Neamt, Vaslui). Tieto kraje sú z perspektívy udržateľného rozvoja 
najproblematickejšie. 

 
Obr. 1 Rozvojové typy regiónov NUTS 3 Rumunska na základe indikátorov TUR (A-vyspelý, B-priemerne 

rozvinutý, C-zaostalý, 1-vysoká kvalita ŽP, 2-priemerná kvalita ŽP, 3-nízka kvalita ŽP) 
 

Na základe porovnania krajov z hľadiska úrovne rozvoja spoločnosti z rokov 1995 a 2005 som zistil 
istú koreláciu medzi úrovňou rozvoja spoločnosti a kvalitou životného prostredia. V priebehu 10 rokov sa 
zlepšila pozícia v rebríčku socio-ekonomického rozvoja najmä v prípade krajov s vyššou kvalitou životného 
prostredia (regióny Moldavska – Suceava, Iasi a iné), kým najväčší prepad v rebríčku zaznamenali  regióny 
s veľkým podielom ťažobného priemyslu v hospodárstve (Hunedoara, Alba) a vysokou mierou zaťaženia 
životného prostredia. Údaje za rok 1995 pochádzajú zo správy Svetovej banky o rozmiestnení chudoby 
v Rumunsku [4]. Toto zistenie podporuje tézu dôležitosti riešenia environmentálnych problémov nielen 
v záujme ochrany ekosystémov, ale aj za účelom zabezpečenia sociálnej stability a ekonomického rastu. 

Proces implementácie princípov TUR do rozvojovej politiky Rumunska v porovnaní s väčšinou 
ostatných európskych krajín meškal. Prvá postkomunistická vláda Iona Iliesca (1990-1996) sa v oblasti ochrany 
ŽP sústredila skôr na nápravu nevyhnutných škôd z bývalého režimu [5]. Národná stratégia trvalo udržateľného 
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rozvoja [6] bola vypracovaná v období 1998–1999 veľkou skupinou odborníkov z akademickej pôdy, verejného 
a súkromného sektora, mimovládnych organizácií, odborov a médií. Napriek definovaným cieľom a prioritám 
rozvoja v nej absentuje súbor indikátorov, ktorý by umožnil kvantifikáciu úrovne rozvoja regiónov 
v podmienkach Rumunska [7]. V rámci nového projektu indexu SSI (Sustainable Society Index) je reálna šanca 
na vytvorenie a implementáciu súboru indikátorov pre regióny NUTS 2 Rumunska v auguste 2008 [8].  

Proces implementácie Národnej stratégie TUR Rumunska do rozvojových politík na nižšej úrovni bol 
realizovaný prostredníctvom vypracovaním dokumentov Miestna Agenda 21 (MA 21) pre určené mestá, 
mikroregióny a kraje. MA 21 predstavuje dlhodobý tvorivý proces, v ktorom samosprávy obcí, miest a 
mikroregiónov spolupracujú v partnerskom vzťahu s ostatnými aktérmi v spoločnosti. Jedným z cieľov je 
vytvoriť akčný plán uplatňovania TUR na miestnej úrovni. Je efektívnym nástrojom, pretože sa zakladá na 
reálnej práci a dobrej znalosti miestnych pomerov. Vychádza zo zásad robiť viac, avšak postupnými krokmi, 
používať viac zručnosti ako zdroje, byť menej náročný na spotrebu materiálu a pritom náročnejší na lepšie 
životné prostredie a kvalitu života [9]. Tvorba dokumentov MA 21 je pre naplnenie princípov TUR v Rumunsku 
kľúčová, pretože vychádzajú z reálnych problémov a potrieb jednotlivých území. 

 
Záver 
Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja má v regiónoch Rumunska opodstatnenie vzhľadom na pretrvávajúce 
environmentálne záťaže z bývalého režimu spolu s  narastajúcimi sociálnymi disparitami na jednej strane 
a dynamický rast ekonomiky spolu s možnosťami využitia technickej a finančnej pomoci z fondov Európskej 
únie na strane druhej. Napriek tomu proces implementácie zásad TUR do rozvojovej politiky štátu prebieha 
pomalšie ako vo väčšine ostatných európskych krajín.  

V porovnaní úrovne stupňa spoločenského vývoja v rokoch 1995 a 2005 bola zistená istá korelácia 
v socio-ekonomickom raste krajov s vyššou kvalitou životného prostredia oproti relatívnej stagnácii krajov 
s poškodeným životným prostredím v dôsledku jeho zaťaženia ťažkým priemyslom. Špecifické problémy 
a priority rozvoja na regionálnej a lokálnej úrovni zohľadňujú dokumenty Miestna Agenda 21, ktoré sú 
vypracovávané a postupne implementované do miestnych politík od roku 2000. Tento proces je však časovo a 
finančne náročný. Do roku 2007 bolo vypracovaných iba 32 miestnych plánov udržateľného rozvoja 
v Rumunsku (28 na úrovni miest, 2 na úrovni krajov a 2 na úrovni malých sídiel). Definovanie rozvojových 
typov regiónov na základe ich úrovne spoločenského vývoja a kvality životného prostredia prostredníctvom 
súboru vybraných indikátorov umožňuje nevyhnutné načrtnutie priorít pre dosiahnutie zásad TUR. 
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Úvod a formulácia cieľa  
V súčasnosti je nás všetkých spolu na Zemi už viac ako 6,6 miliárd. Zatiaľ čo príchod dvadsiateho storočia 
mohlo oslavovať „len“ okolo 1,6 miliárd obyvateľov našej planéty, o 100 rokov neskôr si tieto číslice vymenili 
poradie a v ústrety novému miléniu hľadelo už 6,1 miliárd ľudí. Tento priepastný rozdiel nám dovoľuje bez 
preháňania dvadsiate storočie označiť ako storočie bezprecedentného rastu. Niektorí z nás si iste ešte pamätajú, 
ako 12. októbra roku 1999 Koffi Anan, vtedajší generálny tajomník Organizácie Spojených Národov, 
v Bosnianskom Sarajeve privítal príchod dieťaťa, ktoré bolo označené ako 6 miliardtý obyvateľ zeme. Dnes je 
nás už viac ako 6,5 miliárd. Je to veľa, alebo málo? Sú reálne katastrofické scenáre, ktoré vykresľujú veľkosť 
populácie ako strmú donekonečna prudko rastúcu  krivku? Máme uveriť médiám, že konečným výsledkom 
súčasného prírastku  obyvateľstva bude úplne preľudnená modrá planéta neschopná uživiť obrovské masy 
svojich obyvateľov?  Takže kam, my všetci, spoločne ako ľudstvo spejeme? Koľko nás bude v najbližšej 
budúcnosti? To sú zaiste otázky, ktoré trápia nejedného z nás.  

 
Materiál a metódy 
Môžeme povedať, že poznanie reality je obsahom vedy, a schopnosť predpovede jej účelom. Fakty a ich vzťahy 
sú predmetom definícií, pozorovania a kvantifikácie. Za predpokladu, že systém reálnych vzťahov je úplný, 
predpoveď vyplýva z ich syntézy; správnosť tejto predpovede sa však dá overiť  len pozorovaním skutočného 
vývoja, tj. post factum. [3]   

Prognóza – „je to systematicky odvodená, a čo do spoľahlivosti ohodnotená výpoveď o budúcom stave 
objektívnej reality.“ [5] 

Populačnými odhadmi v širokom zmysle môžeme chápať všetky odhady počtu obyvateľov a ich 
štruktúr do budúcnosti a do minulosti, tj. tie, ktoré nie sú priamym výsledkom štatistického zisťovania. 
Populačné odhady sa môžu týkať obyvateľstva určitého štátu alebo jeho častí, alebo naopak celých regiónov 
zahrňujúcich viac krajín resp. celého sveta. Populačné odhady sa obvykle neobmedzujú  na odhad celkového 
počtu obyvateľov študovanej oblasti, bývajú doplnené odhadmi jeho pohlavnej, vekovej eventuálne inej 
štruktúry.  [4] 
 Podkladom pre tento príspevok bola primárne najnovšia prognóza OSN, revízia z roku 2006, konkrétne 
jej najpravdepodobnejší stredný variant.  

 
Výsledky a diskusia 
Rast početnosti ľudskej populácie neprebiehal počas ľudskej histórie plynulo. Práve naopak vyznačoval sa  
niekoľkými prudkými zvratmi, ktorými sa vždy začala nejaká nová etapa demografického vývoja. Niektoré 
populácie sa zväčšovali rýchlejšie, iné pomalšie a našli sa aj také, ktoré sa zmenšovali, až celkom vymizli. To 
isté platí aj pre dnešný  obraz nášho sveta.  

V horizonte najbližšej budúcnosti sa  všeobecne očakáva pokračovanie už dnes dobre pozorovateľného 
trendu postupného znižovania veľkosti aj intenzity svetového populačného prírastku. Je samozrejmé, že tento 
pokles bude prebiehať rozdielnym tempom v jednotlivých krajinách a regiónoch sveta. Budúca veľkosť svetovej 
populácie bude závislá od oboch zložiek prirodzeného prírastku, jednak  od intenzity úmrtnosti, ale najmä 
plodnosť bude rozhodujúcim procesom ovplyvňujúcim budúcu podobu populácie. Úmrtnosť je totiž dnes 
v celosvetovom priemere s výnimkou skupiny najmenej rozvinutých krajín už niekoľko desaťročí stabilne nízka, 
a preto divokou kartou ovplyvňujúcou populačný rast je (a bude do budúcnosti) vývoj úrovne pôrodnosti. Táto 
samozrejme tiež v dôsledku prebiehajúcej demografickej revolúcie v rozvojovom svete postupne klesá. Obrazne 
povedané demografické nožnice sa postupne zatvárajú, stále však ešte medzi týmito dvoma mierami existuje 
v celosvetovej mierke dostatočne široká priepasť vyznačujúca veľkosť populačného prírastku  (viď graf 1). 
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Graf 1 Vývoj hrubej miery pôrodnosti a úmrtnosti sveta 1950 – 2050 (päťročné priemery) 
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zdroj: [1] 
 
Napriek vyššie uvedenému existuje stále ešte niekoľko dôvodov, na základe ktorých si môžeme dovoliť 

predpovedať nevyhnutný populačný nárast v najbližších desaťročiach. Po prvé, intenzita plodnosti 
v rozvojových krajinách je ešte stále priemerne takmer dvakrát väčšia ako v rozvinutých krajinách. Za druhé, 
veľmi mladá veková štruktúra  rozvojových krajín bude tvoriť popud pre populačný rast niekoľkých najbližších 
desaťročí bez ohľadu na to, aké trendy plodnosti sa v týchto krajinách nakoniec presadia. Po tretie pokračujúci 
pokrok v znižovaní úmrtnosti zabezpečí pokračovanie prírastku, osobitne v tých rozvojových krajinách, kde 
stredná dĺžka života ostáva ešte pomerne nízka .  [2] 
 Naproti tomu u rozvinutých krajín existuje iba malý optimizmus pre predpovedanie masívneho 
populačného rastu. Väčšina rozvinutých krajín čelí depopulácii, prípadne balansuje tesne okolo hranice 
populačného úbytku. Odlišný vývoj sa nepredpokladá ani v najbližšej budúcnosti. Veková štruktúra rozvinutých 
krajín je oveľa menej priaznivá,  čo je však rozhodujúce, sú zmeny v prioritách ich obyvateľov. Nárast 
individualizmu, emancipácia žien, kariérizmus v zamestaní, alebo predlžujúca dĺžka štúdia sú len niekoľkými 
príkladmi zmien v hodnotovom rebríčku, ktoré stoja v opozícii k  mnohodetnému rodinnému modelu.  
 

Graf. č2: Prírastok svetového obyvateľstva 1950 – 2050 (päťročné priemery) 
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zdroj: [1] 
 
 

 Dôsledky disproporcií v raste rozvinutých a rozvojových krajín sa nám podarí dobre demaskovať pri 
porovnaní ich minulej, súčasnej a budúcej veľkosti. Zatiaľ, čo v polovici minulého storočia bol veľkostný pomer  
populácií rozvojového a rozvinutého sveta zhruba 2:1, v súčasnosti pripadá už 4,6 obyvateľov rozvojových 
krajín na jedného obyvateľa  rozvinutej krajiny. Pre rok 2050 je prognózované „skóre“ až takmer 6,4 :1 
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v prospech rozvojových  krajín.  Hoci  dnes  ešte 
krivka             svetovej populácie rastie pomerne 
svižne vďaka populačnej dynamike rozvojového 
sveta, ktoré tvorí jej majoritný podiel,  do 
budúcnosti sa aj tu postupne potenciál na vysoký 
rast postupne vyčerpá. Dôležité je vidieť aj to, že 
nastúpený trend smeruje k jeho postupnému
znižovaniu. Siedmu miliardu obyvateľov by sme 
mali podľa populačných prognóz OSN dosiahnuť 
v roku 2013, a ôsma bude nasledovať v 2028. 
Poslednou dosiahnutou veľkou métou svetovej 
populácie by sa mala stať deviata miliarda okolo 
roku 2040. Krátko po roku 2050 sa demografická 
revolúcia svetovej populácie ako celku zavŕši a jej 
početná veľkosť sa prakticky stabilizuj
Nezabúdajme však, že lokálne rozdiely medzi
rôznymi štátmi sveta však budú jestvovať aj 
naďalej.                                                                         Zdroj: [1] 
 
Záver 
V posledných niekoľkých desaťročiach  sme sa stali svedkami populačného rastu, ktorý nemal obdobu v ľudskej 
histórii. Zaznamenali sme masívne prírastky najmä v rozvojovom svete, ktorý sa stal jednoznačne 
najvýznamnejším populačným ťažiskom. Rozloženie rastu svetového obyvateľstva sa stalo veľmi 
nerovnomerným. Zatiaľ, čo mnohé vyspelé krajiny zaznamenávajú úbytky počtu obyvateľov napriek masívnym 
imigračným tokom,  najchudobnejšie štáty sveta naopak rastú závratným tempom a znásobujú svoju populáciu 
v krátkych časových úsekoch .  

V najbližšej budúcnosti sa staneme svedkami ešte nevyváženejšieho populačného rastu . Podľa prognóz 
OSN sa bude sa skupina rozvinutých krajín čeliacich depopulácii rozširovať, zatiaľ čo na podiele svetového 
populačného prírastku budú tvoriť čoraz väčší podiel najchudobnejšie a najmenej rozvinuté krajiny. To bude 
samozrejme spôsobovať celý rad  problémov v enviromentálnej (tlak na pôdu, nedostatok vodných zdrojov, 
znečistenie životného prostredia, klimatické zmeny), aj v sociálnej oblasti (chudoba, prístup ku vzdelaniu, 
bývanie, pracovné príležitosti). Rozvinuté krajiny už dnes musia čeliť otázke starnutia, ktorá je spojená 
s ekonomickými problémami, ako aj problémami medzigeneračných vzťahov. Samozrejme nemôžme zabudnúť 
na to, že rozdielna úroveň populačného ako aj ekonomického rastu rozvinutého a rozvojového sveta  budú 
pôsobiť ako push – pull faktory stimulujúce intenzitu medzinárodnej migrácie v smere z „chudobného juhu na 
bohatý sever“.  

Nikto z nás s určitosťou nevie povedať, ako bude vyzerať náš svet zajtrajška, ale na základe poznania 
súčasného vývoja a predpokladov budúcnosti môžeme očakávať, že sa prebudíme opäť do sveta pokračujúcej 
nerovnosti a prudkých kontrastov.   
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Úvod a formulácia cieľa  
Doprava vo Vysokých Tatrách sa dá všeobecne charakterizovať ako doprava železničná, elektrická, ozubnicová, 
lanovková a autobusová. V mojom projekte sa budem venovať tematike Tatranskej elektrickej železnice. 
 
Výsledky a diskusia 
Tatranské električky zabezpečujú spojenie medzi hlavnými turistickými a liečebnými strediskami vo Vysokých 
Tatrách. Trať vedie z Popradu-Tatier cez Starý Smokovec na Štrbské Pleso a zo Starého Smokovca do 
Tatranskej Lomnice. Celková dĺžka je približne 35 km. Už v 80-tych rokoch 19. storočia bol navrhnutý prvý 
projekt železničnej trate z Popradu do Starého Smokovca. Prvá vystavaná trať bola medzi Popradom 
a Tatranskou Lomnicou (cez Studený Potok). Ešte pred výstavbou železničnej trate Poprad - Starý Smokovec tu 
premával trolejbus (od roku 1904). [3]       

Elektrická železnica sa začala stavať už v roku 1908 (úsek Poprad - Starý Smokovec) a úplne 
dokončená bola v roku 1912. Od tejto doby sa železnica okrem rekonštrukcií a čiastočných prekládok tratí, 
zrušenia nákladnej dopravy a dodávok nových vozňov zásadnejšie nemenila. [3] 

 
        

 
 

          Obr. 1: Schéma liniek verejnej dopravy so zastávkami k 1.7.2007, zdroj: [4] 
  
Električky radu 425.95, ktoré v súčasnosti premávajú na tratiach Tatranských elektrických železníc, 

jazdia od roku 2000. Majú kapacitu 88 sediacich a 92 stojacich cestujúcich. Sú vybavené informačným 
systémom BUSE, dopytovým otváraním dverí, veľkými oknami, avšak nie je v nich dostatočne veľa miesta na 
uskladnenie batožiny. Spolu bolo dodaných 14 kusov električiek. [5]                      
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 Obr. 2: Historický poštový elektrický motorový vozeň Ganz #22 (EMU 26.001), zdroj:  [1] 
 
Električky radu 420.95 jazdili od roku 1969 do 2000. Boli hlučnejšie, pomalšie, ale s väčším úložným 

priestorom. Mali kapacitu 120 sediacich a 105 stojacich cestujúcich, čo je podstatne viacej ako električky radu 
425.95.[3].                      

Električky premávajú relatívne presne. Menšie meškania sú spôsobené tým, že železnica je 
jednokoľajová a električky v staniciach čakajú na príchod vozidla z opačného smeru. Veľké meškania a dokonca 
prerušenie premávky nastalo v novembri 2004 a v nasledujúcich mesiacoch, kvôli veternej smršti, ktorá postihla 
Vysoké Tatry. Zničená bola takmer celá trať od Štrbského plesa po Tatranskú Lomnicu. Trať medzi Vyšnými 
Hágami a Starým Smokovcom bola zrekonštruovaná až v lete nasledujúceho roka.  
 

 
 

Obr. 3: Kolajnice TEŽ medzi zastávkami Nový Smokovec a Sibír po kalamite v roku 2004 
                         zdroj: fotoalbum autora 
 

Preprava osôb električkami vo Vysokých Tatrách sa pokladá za najdôležitejší druh dopravy v tomto regióne. 
Autobusová doprava je iba doplnková doprava. Síce pravidelne, ale v menších intervaloch premávajú autobusy 
v smere Poprad a Tatranská Lomnica, ale v smere Štrbské Pleso premáva iba niekoľko autobusov denne. 
V priebehu kalamitnej situácie autobusy nahradzovali električkové spojenie. [6] 
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Tab. 1: Trvanie cesty a vzdialenosť staníc/zastávok 

na trase Poprad-Štrbské Pleso 

Stanica/zastávka 
Vzdialenosť 

(km) 
Trvanie 

cesty (min.) 
Poprad-Tatry 0 0 
Veľký Slavkov 5 7 
Nová Lesná  8 5 
Pod Lesom 10 3 
Dolný Smokovec 11 4 
Starý Smokovec 13 6 
Nový Smokovec 14 1 
Sibír 15 2 
Taranské Zruby 16 2 
Tatranská 
Polianka 17 3 
Danielov dom 19 4 
Nová Polianka 20 3 
Vyšné Hágy 22 6 
Popradské Pleso 27 10 
Štrbské Pleso 29 5 
Spolu 226 61 

Zdroj: [7]                                                                                    Zdroj: [7]                       
 

Záver 
Veľmi veľkým nedostatkom na tratiach tatranských elektrických železníc je fakt, že električky v noci prakticky 
vôbec nepremávajú. Posledná električka odchádza z Popradu 22.46 a to končí už v Starom Smokovci, ďalej na 
Štrbské Pleso už nepokračuje. Podobne je to aj zo stanicami v iných častiach Vysokých Tatier. Tento fakt 
výrazne vplýva aj na cestovný ruch a celkovo na turizmus 
v tomto regióne. Keď chcú návštevníci pobudnúť dlhšie 
napríklad na diskotéke, v pube, alebo len tak na prechádzke na 
čerstvom vzduchu, musia sa viazať na taxi službu, ktorá je 
v týchto končinách nesmierne drahá aj pre zahraničných 
turistov, o našich ani nehovoriac. Domáci pochádzajúci 
z Popradu, alebo z blízkych osád sú doslova nútení končiť prácu 
v službách najneskôr pred odchodom poslednej električky.  

Pri rôznych príležitostiach a v letnom období premáva 
historická električka, ktorá je otvorená, bez okien, a stále sa viac 
teší väčšiemu záujmu zo strany návštevníkov. 
                                                                                          Obr. 4: Vonkajší vzhľad jednotky 425.95,   

zdroj: [2] 
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Tab. 2: Trvanie cesty a vzdialenosť staníc/ zastávok 
na trase Starý Smokovec-Tatranská Lomnica 

Stanica/zastávka 
Vzdialenosť  

(km) 
Trvanie 

cesty (min.) 
Starý Smokovec 0 0 
Pekná Vyhliadka 1 2 
Horný Smokovec 2 2 
Tatranská Lesná  3 3 
Stará Lesná 4 3 
Tatranská Lomnica 6 3 
Spolu 16 13 
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Úvod a formulácia cieľa  
Chudoba je jedným z najvážnejších globálnych problémov, v chudobe žije  takmer polovica svetovej populácie. 
Problém chudoby je najvážnejší práve v Afrike, najmä v krajinách subsaharskej Afriky. 

Riešením a eliminovaním chudoby a jej dôsledkov sa zaoberajú rôzne humanitárne organizácie. Ich 
pôsobenie by malo byť zamerané práve na najviac postihnuté krajiny. Cieľom tejto práce je zhodnotiť, či je 
koncentrácia vybraných humanitárnych organizácií v Afrike najväčšia práve v krajinách, ktoré sú chudobou 
postihnuté najviac.   

 
Materiál a metódy 
Definovanie a meranie chudoby je zložité, pretože treba brať do úvahy množstvo faktorov, ktoré spolu navzájom 
súvisia a ovplyvňujú sa. Aj napriek zložitosti problematiky globálnej chudoby existuje ukazovateľ, ktorý v 
súčasnej dobe asi najlepšie reprezentuje úroveň rozvoja danej krajiny a úroveň chudoby v nej – Human 
Development Index – Index ľudského rozvoja (HDI). Informácie o HDI, podrobný opis jeho výpočtu a jeho 
hodnoty za dané roky pre jednotlivé krajiny možno nájsť v Human Development Report od OSN. V tomto 
príspevku boli použité údaje za rok 2004. Z množstva humanitárnych organizácií bolo vybratých 17, 
pôsobiacich medzínárodne, vylúčené boli všetky vládne organizácie daných krajín. Informácie o jednoltivých 
organizáciách som čerpala priamo z web stránok organizácií, kde sa dajú nájsť najaktuálnejšie údaje.  
 
Výsledky a diskusia 
HDI je súhrnnou mierou ľudského rozvoja, ktorý meria priemerný rozvoj životnej úrovne v danej krajine. 

Môžeme ho definovať ako kombinovanú mieru tzv. troch dimenzií ľudského rozvoja :  
- dlhý a zdravý život (vyjadrený strednou dĺžkou života pri narodení ) 
- vzdelanie ( vyjadrené mierou gramotnosti dospelých a kombinovanou mierou zapísaných študentov do 

prvého, druhého a tretieho stupňa vzdelania) 
- primeraná životná úroveň (vyjadrená HDP na obyv. v parite kúpnej sily v USD) 

Potvrdilo sa, že krajiny s najnižšou hodnotu HDI patria medzi najchudobnejšie a najmenej rozvinuté. 
[3]. Medzi krajiny s touto smutnou bilanciou patria vo veľkej miere krajiny Afriky, najmä jej subsaharskej časti. 
HDI je mierou často používanou najmä Organizáciou Spojených národov. Umožňuje porovnať jednotlivé štáty 
a rozdeliť ich do troch skupín – krajiny s nízkou , strednou a vysokou mierou ľudského rozvoja. V poslednej 
skupine sa nachádza 31 štátov, 29 z nich sa nachádza práve v Afrike [2].  

Existuje veľké množstvo humanitárnych organizácií. Ich hlavnou úlohou by mala byť ochrana 
ľudských práv a poskytovanie humanitárnej pomoci [1]. Pre účely tejto práce bolo vybratých 17 
medzinárodných humanitárnych organizácií, boli vylúčené všetky vládne organizácie daných krajín. Medzi 
vybratými organizáciami sú rôzne typy; organizácie s cieľom zmierenia hladu v najchudobnejších krajinách 
(Food for The Hungry International, Action Against Hunger), náboženské organizácie (Catholic Relief Services, 
Lutheran World Federation), organizácie zamerané priamo na pomoc deťom (Save The Children, UN Children’s 
Fund), lekárske organizácie (Doctors Without Borders, International Committee of Red Cross), organizácie 
zamerané na pomoc utečencom (Refugees International, UN High Commissioner for Refugees) a ďalšie.  
 Kritériom výberu humanitárnej organizácie bolo jej medzinárodné pôsobenie, pôsobenie v Afrike , 
zameranie sa na zmiernenie chudoby a jej následkov, príp. príčin a preukázaná činnosť v danej krajine 
v súčasnoti. Aktuálna činnosť organizácie v krajine bola overená priamo na web stránke organizácie. Základnou 
hypotézou tohto príspevku je názor, že v najchudobnejších krajinách (podľa HDI) by malo pôsobiť najviac 
humanitárnych organizácií. Neberieme ohľad na typ organizácie, pretože každá krajina má odlišné problémy 
a prebiehajú v nej rôzne projekty rôznych organizácií s cieľom vyriešiť alebo zmierniť daný problém.  
Potvrdenie (vyvrátenie) hypotézy dokumentuje nasledujúca tabuľka a obrázok.  
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Tab. 1. Humanitárne organizácie v jednotlivých krajinách Afriky 

 
Zdroj: [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]  
Zoznam humanitárnych organizácií  
   A -  Action Against Hunger                            G -  International Federation of Red Cross  L -  Refugees International 
   B - CARE                                                      and Red Crescent Societies                   M - Relief International 
   C - Catholic Relief Services                               H -  International Organization for Migration           N -  Save The Children 
   D - Doctors Without Borders                              I  -  International Rescue Committee                        O -   UN Children’s Fund 
   E - Food For The Hungry International         J  -  Lutheran World federation                                  P -   UN High Com. for Refugees 
   F - International Committee of Red Cross         K  - Mercy Corps                                      R -   World Vision International 

  
 
 

 
Obr. 1: Mapa HDI v krajinách Afriky v r. 2004 a humanitárne organizácie v Afrike v súčasnosti 
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Podľa HDI sa sa v krajine nachádzajú len dva typy krajín - krajiny so stredným a nízkym stupňom 
ľudského rozvoja. Medzi krajiny so stredným stupňom rozvoja patria najmä krajiny severnej Afriky, Juhoafrická 
republika, Botswana, Namíbia a iné. Práve v týchto krajinách sa zhodne s hypotézou nachádza najmenej 
humanitárnych organizácií. Pre Somálsko nepoznáme údaj HDI, ale krajina s najväčšou pravdepodobnosťou 
patrí medzi krajiny s nízkym stupňom ľudského rozvoja, čomu zodpovedá aj počet organizácií v krajine na 
druhej mape. Výnimku v hypotéze tvorí napríklad Juhoafrická republika, v ktorá patrí medzi krajiny so 
stredným stupňom ľudského rozvoja, ale pôsobí v nej dosť veľký počet humanitárnych organizácií. V prípade 
JAR, to však znamená aj to, že krajina je zapojená do činnosti niektorých organizácií aj ako pomáhajúca krajina. 
S týmto sa stretávame najmä pri najväčších humanitárnych organizáciách ako napríklad UNICEF a Červený 
kríž, ktoré síce pôsobia v množstve krajín, ale veľa týchto krajín sa do činnosti zapája ako pomáhajúce krajiny. 
Peniaze alebo iné prostriedky získané v týchto krajinách sa potom použijú na riešenie problémov v krajinách, 
ktoré to najviac potrebujú.  
 
Záver 
Z mapy č. 1 je zrejmé, že hypotéza formulovaná v tomto príspevku sa potvrdila. Neplatí síce dokonale pre 
všetky krajiny Afriky, ale pre ich podstatnú väčšinu, preto môžme súhlasiť, že súčasné pôsobenie humanitárnych 
organizácií v krajinách Afriky prebieha práve tam, kde je to najviac potrebné.  

Činnosť všetkých humanitárnych organizácií je nepochybne záslužná, ale treba si uvedomiť aj ďalší 
rozmer tohto problému. Jednostranná pomoc rozvojovým krajinám Afriky, bez toho, aby sa na riešení problému 
aktívne podieľali aj samotné krajiny má síce veľké opodstatnenie, ale nie je spôsobom ako dosiahnuť trvalé 
zmiernenie chudoby a vyššiu úroveň ľudského rozvoja. Riešením je preto aktívna participácia rozvojových 
krajín a ich obyvateľov na projektoch pomoci a vzdelávanie domorodých ľudí, pretože pasívne prijímanie 
pomoci je len krátkodobým a neefektívnym riešením problémov.  
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Ďakujem Mgr. Alene Rochovskej, PhD. za vedenie a cenné pripomienky pri písaní tohto príspevku.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Cieľom mojej práce bolo charakterizovať rastlinu amarant (láskavec), poukázať na jej význam a podmienky 
pestovania. Rod Láskavec (Amaranthus sp.) zahrňuje viac ako 60 druhov, na produkciu semien sa najviac 
pestujú druhy Amaranthus hypochondriacus L., Amaranthus caudatus L. a Amaranthus cruentus L. (Michalová, 
2001).[1] Patrí medzi nepravé obilniny (pseudoobilniny). Pestovaný bol už starými Maymi, Aztékmi a Inkami, 
pre ktorých bol posvätnou plodinou. Pre svoju vysokú výživnú hodnotu a nenáročnosť pri pestovaní je nazývaný 
plodinou tretieho tisícročia. Obsahuje kvalitné bielkoviny, olej s vysokým zastúpením nenasýtených mastných 
kyselín, kvalitnú vlákninu a škrob. Neobsahuje lepok - bielkovinu, ktorá spôsobuje vznik poškodenia čriev pri 
celiakii.  
 V posledných dekádach minulého storočia výrazne stúpol počet obyvateľov našej planéty a v súčasnosti 
trpí hladom a podvýživou viac ako 800 miliónov ľudí. Od začiatku 90. rokov sa stále znižuje celosvetová zásoba 
obilnín. V roku 1995 poklesla na 17 %, tj. pod kritický limit 19 %. Vyspelé štáty sveta a medzinárodné 
organizácie sa stále viac zaoberajú otázkou ako zabezpečiť dostatok potravín pre hladujúcich obyvateľov, 
väčšinou z rozvojových krajín. Pre obyvateľov vyspelých štátov je naopak typický nadbytok potravín, avšak s 
nevhodným zložením a nutričnými hodnotami. To je aj jednou z príčin vzostupu civilizačných chorôb.  
 Preto sa stále častejšie hľadajú nové zdroje a spôsoby výroby poľnohospodárskych komodít, ktoré by 
ovplyvnili súčasný nepriaznivý výživový trend. Hľadajú sa cesty, ako zvýšiť dodávku kvalitných obilnín 
bohatých na nenasýtené tuky, vlákninu, minerály a vitamíny. Práve z týchto dôvodov bola znovu objavená 
rastlina s názvom amarant.  
 V následnej tabuľke porovnávam jednotlivé obilniny. (tab č.1) 
 
Tab. 1.: Nutričné hodnoty jednotlivých obilnín.

obilnina bielkoviny(%) tuky(%) uhľovodíky 
(mg) 

vápnik (mg) železo (mg) horčík (mg) 

amarant 16  8,5 63 162 10 280 

pšenica 10 3,5 71 41 3,3 20 

kukurica 9 2,5 74 20 1,8 7 

raž 13 4 73 38 2,6 - 

pohánka  12 5,8 72 33 2,8 - 

ryža 7 2,7 77 32 1,6 13 
Zdroj.: AMR  AMARANTH a.s.  
  
Materiál a metódy 
Amarant pestovali starí Aztékovia, Inkovia a Mayovia ako svoju základnú potravinu, nazývali ju "svätým 
zrnom", používali ju aj prírodní liečitelia pri svojich rituálnych obradoch. Najvzácnejšie na rastline bolo zrno, 
ktoré sa dalo skladovať celoročne. Amarant sa so svojimi vlastnosťami stal dôležitý ako prevencia pre všetky 
vekové kategórie. Zvláštny význam má pre malé deti (lyzín podporuje tvorbu mozgových buniek) a pre 
športovcov (minerály, vitamíny, nenasýtené mastné kyseliny a kvalitné bielkoviny podporujú rast svalovej 
hmoty). U staršej generácie podporuje regeneráciu buniek a významne ovplyvňuje látkovú výmenu. Až pred pár 
desaťročiami bol amarant znovu objavený ako obilie pre bežnú potrebu a od tej doby je podporovaný širokou 
verejnosťou a je ho možné získať aj v obchodoch s Bio potravinami. 
 Charakteristický pre amarant je mimoriadne vysoký obsah bielkovín a výborná schopnosť asimilácie, 
ako aj podiel veľmi dôležitej aminokyseliny lyzínu, ktorá je dôležitá pre duševný vývoj. U amarantu je vyššia 
než u ostatných známych obilnín. Podiel vysokohodnotných rastlinných tukov je značný. Amarant zaručuje 
vyváženú stravu čo sa týka minerálnych látok, ako sú vápnik, horčík, železo a vitamíny B, C a E.  
 Zatiaľ bolo v prírode zachovaných podľa botanickej klasifikácie šesťdesiat druhov rastlín rodu 
Amaranthus (láskavec). Väčšinou rastú divoko a len niekoľko druhov je pestovaných pre žatvu. Ide o rastliny, 
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ktoré sa podobajú klasickým úžitkovým trávam (cereáliam), ale zároveň majú veľa odlišností. Úžitok z hľadiska 
potravy poskytujú dvojaký. Nielen svojím semenom (zrnom), ale zároveň i chutným jedlým podielom zeleniny 
ich listovej časti. Sú to celoročné (v subtrópoch bez mrazivých dní), rýchlo rastúce rastliny, ktoré vyžadujú 
priamy slnečný svit, sú nenáročné na kvalitu pôdy a odolné voči suchu. Pôvod majú v tropickom pásme  (± 30 
stupňov zemepisnej šírky) Ameriky a Ázie. Niektoré druhy sa prispôsobili kratšiemu svetelnému dňu i 
nadmorskej výške do 3500 metrov. Darí sa im optimálne v teplotnom rozmedzí 20 °C až 45 °C. Migráciou 
obyvateľstva sa adaptovali do pásma subtropického i mierneho.  
 Amarantové zrno má veľmi malé rozmery, v priemere 1 až 1,5 mm (šírkové rozmedzie je 0,6 až 2,1 
mm), malú hmotnosť (1000 semien na 1g), farby od belasej po béžovu, hnedastej až po čiernu. U úžitkových 
druhov sa preferuje farba svetlá. Tvar zrna je šošovkovitý, pod tvrdou škrupinkou je na periférii roviny 
najväčšieho obvodu stočený klíčok, zaberajúci jednu tretinu objemu zrna a obkľučujúci perisperm, zásobáreň 
škrobu. Zber zrna je možný podľa klímy až trikrát ročne. 
 V našich podmienkach patrí amarant k teplomilným rastlinám. Pre dobrý rast a vývoj potrebuje 
predovšetkým dostatok tepla a svetla, jeho úspešné pestovanie sa odskúšalo aj na nížine v okrese Komárno a to 
experimentálne v mojej záhrade. 
 Pre klíčenie a rýchle vzchádzanie potrebuje amarant teplotu vzduchu nad 15 °C a pôdu zahriatu nad 
12°C. Rastliny amarantu sú mierne odolné voči chladu. Pre mladé vzchádzajúce rastliny je kritická dlhotrvajúca 
teplota pod 4 °C, krátkodobé ale aj slabé jarné mrazy -1 až -3 °C rastliny znesú, ale dlhodobejšie či opakované 
pôsobenie teplôt  pod -4 °C spôsobí zmrznutie mladých jedincov. Minimálna teplota pre rast mladých rastlín je 
10 - 15 °C. Pri teplotách pod 8 °C prestáva amarant asimilovať a zastaví rast. 
 Optimálne teploty pre rast amarantu sú v rozmedzí medzi 20 - 28 °C. Amarant má obzvlášť vyvinuté 
anatomicko-morfologické i biochemické mechanizmy adaptability proti stresu vysokých teplôt čo je veľkou 
výhodou. Je schopný pomerne dobre vegetovať aj pri teplotách 35-45 °C. 
 Podobne ako proti vysokým teplotám je amarant veľmi odolný aj voči suchu a nemá veľké nároky na 
vlahu. Pre svoj rast potrebuje omnoho menej vody ako ostatné plodiny (42-45 % potreby pšenice alebo 51-62 % 
potreby kukurice). Dostatok vlahy potrebuje amarant v dobe klíčenia, vzchádzania a počiatočného rastu, teda 
prvé 2 – 3 týždne po vzídení, pokiaľ sa nevytvorí dostatočne účinný koreňový systém. Dobre zakorenené 
rastliny sú schopné čeliť aj dlhotrvajúcemu suchu. Suché a teplé počasie je dôležité a nevyhnutné pri opeľovaní 
a v čase dozrievania semien.[2] 
 Rastliny amarantu sú náročné na svetlo. Nepriaznivo pôsobí zatienenie najmä v ranných fázach rastu. 
Vzhľadom k tomu, že amarant spočiatku rastie veľmi pomaly, môže byť ľahko zatienený rýchlo rastúcimi 
druhmi burín a môže dojsť k značnému spomaleniu rastu až k odumretiu rastlín. Vysoké nároky na intenzitu 
svetla má amarant počas celej svojej vegetácie. 
 U nás sa dá pestovanie amarantu odporučiť na teplých, suchých či mierne vlhkých stanovištiach v 
kukuričnej až repárskej výrobnej oblasti. 

   
Výsledky a diskusia 
Amarant ma zaujal aj vďaka vyššie uvedeným informáciam a tak som sa skontaktoval s českou firmou AMR 
AMARANTH a.s. Firma mi poslala osivo aj osevný postup a všetky potrebné informácie. Samotné pestovanie 
rastliny je jednoduché až na prvotnú starostlivosť, po ktorej rastliny naberú veľké rastové tempo a svojou 
výškou presiahli i jeden meter. Ja  som zasial rastliny na ploche cca. 1 ár do stredne ťažkej pôdy ale rastliny mi 
vzchádzali veľmi ťažko, čo pripisujem asi starému osivu alebo zlej hĺbke, do ktorej som osivo zasial. Nakoľko 
som bol málo doma a môjmu políčku som venoval nedostatočne, predpokladám, že moja starostlivosť nebola 
ideálna. Aj napriek tomu, čo mimochodom dokazuje odolnosť rastlín, som mal veľmi peknú úrodu, ktorá 
pripadá na moju plochu aj podľa odbornej literatúry.  
 Môj záujem o rastlinu ma zaviedol aj na Výskumný ústav poľnohospodárstva, ktorý sídli v Piešťanoch 
a kde sa touto problematikou zaoberajú vo veľkom. Majú tam asi 20 odrôd, ktoré testujú už niekoľko rokov a 
problematikou pestovania sa zaoberá  pani Ing. Iveta Čičová. Ústav som navštívil  pred žatvou a mohol som 
vidieť všetky odrody ešte na poli, kde niektoré odrody ukázali svoju mohutnosť a výšku až dva metre. Dozvedel 
som sa, že už v 80. rokoch dostal výskumný ústav za úlohu skúmať vlastnosti tejto rastliny a výnosnosť v našich 
podmienkach a od tých čias ju neustále skúmajú. Sú družstva, ktoré pokusne skúšali v minulosti pestovanie 
amarantu, ale teraz sa pestuje len lokálne na malých plochách a skôr v Česku pre potrebu Bio potravín, kde 
produkty z amarantu určite nájdeme. 
 Amarant ma význam hlavne v oblasti bezlepkovej diéty a v nutričnom zložení a na druhej strane je jeho 
pestovanie pomerne jednoduché, ale zatiaľ výrobky z neho nájdeme len v Bio potravinách aj keď toto 
pomenovanie je podľa môjho názoru mylné, nakoľko plodina nie je náročná a nepotrebuje ani pesticídy ani 
umelé hnojiva a takto distribuovaná sa dostava  len do povedomia ľudí, ktorí preferujú biopotraviny a aj preto sa 
predáva predražený.  
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Ak sa tento stav zmení a amarant bude voľne dostupný za bežnú cenu a na mieste kam patrí, teda medzi 
múku a iné obilniny ako ryža, pohánka a sója, vtedy to bude podľa môjho názoru miesto kam patrí aj vďaka jeho 
nutričným hodnotám, ktoré môžu zohrávať významnú úlohu v našej výžive snáď už v blízkej budúcnosti  a vo 
výžive ďalších generácii. 
 

 
Obr. 1: Mladá rastlina amarantu z vlastnej záhrady            Obr. 2: Porast amarantu z veľkopestovania 
 
Záver 
Práca jasne dokazuje, že táto rastlina bude mať ešte veľký význam v obžive ľudstva, ale nielen pre jej ľahké 
dopestovanie, ale kvôli jedinečnému zloženiu, pri ktorom konkuruje všetkým obilninám. Zdravie a zdravá 
obživa je čím ďalej tým dôležitejšia pre ľudí a z tohto hľadiska určite nájde táto vzácna rastlina uplatnenie. Mne 
osobne sa veľmi zapáčila a bolo zaujímave ju dopestovať a sledovať jej rast nakoľko amarant je zaujímavý aj 
svojou rastlinnou skladbou a aj na výzor je to veľmi zaujímavá rastlina. 

  
Poďakovanie  
Moje poďakovanie patrí v prvom rade českej firme  AMR  AMARANTH a.s., ktorá mi veľmi ochotne poskytla  
osivo a návod na dopestovanie si rastlín. Poďakovanie patrí aj pani ing. Ivete Čičovej, ktorá ma pozvala na 
Výskumný ústav poľnohospodárstva a ukázala priamo na poli všetky u nás pestované odrody a rada mi 
odpovedala na všetky moje otázky ako aj poskytla svoje poznatky o rastline a jej pestovaní. Obom spomenutým 
patrí moja úprimná vďaka.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Predkladaný príspevok nadväzuje na minuloročnú publikáciu, ktorá predstavovala akýsi úvod do problematiky 
harmonizácie geografických dát. Pri posudzovaní základných trendov vývoja spoločnosti stoja geografi často 
pred výzvou harmonizovania navzájom nekonzistentných atribútových a geografických informácií, ktoré sa 
môžu v čase meniť. Tento problém mnohí z nich považujú za neprekonateľnú prekážku. Existuje však niekoľko 
možností, ako ju prekonať. Cieľom tohto príspevku je podať definíciu základných pojmov procesu harmonizácie 
geografických dát a predostrieť klasifikáciu prístupov a metód, ktoré sa v tomto procese využívajú spolu so 
stručným vysvetlením princípov ich fungovania. 

  
Definícia základných pojmov 
Predtým ako sa pokúsime definovať termín harmonizácia geografických dát, je potrebné uviesť naše chápanie 
pojmu geografické dáta. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že geografické dáta sú informácie, ktoré 
zahŕňajú charakteristiky prírodných a antropogénnych objektov a zároveň sú priestorovo lokalizované. V tejto 
súvislosti je potrebné definovať aj pojem štatistické dáta, pod ktorými si môžeme predstaviť napríklad údaje zo 
sčítaní obyvateľstva, domov a bytov. Majú tzv. nepriamu geografickú polohu, to znamená, že nie sú priamo 
priestorovo lokalizované. Ich priradenie do priestoru sa dá určiť nepriamo, napríklad cez číslo obce. Práve 
štatistické údaje sú však dôležitým prvkom regionálno-geografických analýz. Samé o sebe však hlbšie analýzy 
nedovoľujú, preto sa spájajú s geografickými dátami, čo umožňuje nielen ich spracovanie ale aj znázornenie. 
Môžeme o nich hovoriť ako o atribútovej zložke geografických dát alebo jednoduchšie ako o atribútových 
informáciách. V našom ponímaní tak budeme pod pojmom geografické dáta myslieť údaje humánno- a 
regionálnogeografickej povahy, ktoré nesú buď atribútovú alebo geografickú informáciu alebo oba typy 
informácie. Vo väčšine prípadov však budeme uvažovať práve v zmysle poslednej spomenutej možnosti.  

Pod pojmom harmonizácia geografických dát tak budeme chápať proces zosúladenia určitým spôsobom 
nekonzistentných entít, pod ktorými si treba predstaviť tak atribútové ako aj geografické informácie. Môžu to 
byť teda nielen geografické jednotky, ale aj samotné premenné. Harmonizáciu geografických dát v zmysle 
priestorovej interpolácie definuje Durham [1]. Hovorí o procese „zoskupenia a transformácie dát z jednej 
skupiny geografických jednotiek na dáta odhadnuté pre inú skupinu geografických jednotiek.“ Všetci ostatní, 
nám doposiaľ známi autori, však takto opísaný proces chápu ako priestorovú interpoláciu alebo ako problém 
priestorovej interpolácie. My budeme priestorovú interpoláciu považovať za metódu, ktorá umožňuje 
transformáciu/prevod alebo odvodenie dát z jednej skupiny geografických jednotiek do inej skupiny 
geografických jednotiek. Problém porovnania jednotlivých údajov za rôzne geografické jednotky a/alebo za 
rôzne časové periódy označíme za problém harmonizácie geografických dát, ktorý sa dá vyriešiť 
prostredníctvom priestorovej interpolácie.  

Ak hovoríme o probléme porovnania údajov pre nejaké dva zonálne systémy, má zmysel hovoriť 
o jednej sade geografických jednotiek ako o zdrojovej a o druhej sade geografických jednotiek ako o cieľovej. 
Pod zdrojovými geografickými jednotkami rozumieme skupinu územných jednotiek – zón, pre ktoré máme 
k dispozícií údaje. Budeme ich označovať písmenom z. Cieľové geografické jednotky sú potom územné jednotky 
– zóny, pre ktoré tieto údaje potrebujeme. Označujeme ich písmenom c. Obe, z aj c geografické jednotky, 
pokrývajú rovnaké geografické územie. Ak zóna z pretína zónu c, ich hranice vytvoria tzv. zónu prieniku zc.  

Pojem premenná predstavuje ľubovoľný objekt (predmet, vlastnosť alebo vzťah) z nejakého súboru 
objektov. V našom ponímaní budeme často pod premennou myslieť  atribútovú informáciu geografických dát. 
Ak záujmovú premennú označíme y, potom hodnota y pre zónu z sa označuje ako yz (táto je známa). Hodnota y 
pre zónu c tak bude yc (nepoznáme ju) a pre zónu prieniku yzc. Ak využívame pomocné informácie o cieľovej 
zóne, aby sme tak napomohli interpolačnému procesu, potom zavádzame najmenej jednu pomocnú premennú 
dostupnú pre cieľové zóny a označujeme ju xc. V niektorých prípadoch môže xc označovať nielen samotnú 
premennú ale aj vektor pomocnej premennej [2]. 

V tomto príspevku sa budeme v rámci harmonizácie geografických dát venovať predovšetkým 
problémom, ktoré súvisia s dostupnosťou dát pre rôzne geografických jednotky. Harmonizáciu v zmysle 
atribútových informácií kvôli jej zložitosti len načrtneme. 
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Prístupy a metódy harmonizácie geografických dát 
1. Náčrt niektorých prístupov harmonizácie atribútových informácií (premenných) 

Pri porovnávaní údajov v čase sa musíme v prvom rade uistiť, či nedošlo v priebehu nami sledovaného 
obdobia k ich zmenám. Typy týchto zmien súvisia jednak s meniacim sa významom jednotlivých premenných 
alebo so vznikom (zánikom) ďalšieho typu atribútovej informácie. V tom prípade však vzniká tlak medzi tým, či 
do sčítaní zahrnúť nové témy, ktorých význam postupne vzrástol alebo zachovať komparabilitu medzi cenzami.   

Niekoľko príkladov zmien atribútových informácií a spôsoby ich harmonizácie uvádza Norman [4]. 
Napríklad pri analýze jednotlivých premenných v po sebe idúcich cenzoch, je v prvom rade potrebné 
skontrolovať, či je daná téma alebo už konkrétna premenná v sledovaných cenzoch vôbec prítomná. Ak 
v pozorovanom období téma existuje, ale zmenili sa jej premenné, vtedy máme na výber dve možnosti: buď 
rozdielne premenné agregovať do širších skupín, ktoré budú pre oba časové okamihy spoločné alebo len 
odhadnúť disagregáciu týchto detailných informácií do požadovaných premenných. Naopak tam, kde daná téma 
už neexistuje, alebo sú jednotlivé informácie veľmi „roztrúsené“, je možný odhad, ktorý používa zástupná 
premenná  [4]. 

Taktiež treba dávať pozor, či sa nezmenila definičná báza premennej. Ako príklad možno uviesť zmeny 
definičnej bázy populácie v prípade zrátavania počtov obyvateľov v čase cenzu – v jednom prípade sa môžu totiž 
spočítavať všetci prítomní v domácnosti v čase sčítania, bez ohľadu na to, kde majú trvalé bydlisko, alebo sa 
naopak spočítavajú všetci, ktorí majú trvalé bydlisko v danej domácnosti bez ohľadu na to, či sú v čase cenzu 
prítomní alebo nie. Pred použitím takejto premennej (v tomto prípade napr. na výpočet zmien populačnej 
veľkosti alebo vo výpočtoch rôznych mier, kde počet obyvateľov vystupuje v menovateli) tak treba 
skontrolovať, či sú definované na rovnakej báze.  

Podobne je potrebné skontrolovať, či sú charakteristiky jednotlivých premenných navzájom 
konzistentné. Ak sú napríklad v jednom cenze etnické skupiny rozdelené do väčšieho počtu kategórií ako 
v predchádzajúcom, na ich zjednotenie existuje riešenie, a to ich spojenie do takých kategórií, ktoré sú 
považované za porovnateľné. Ďalšie príklady zmien atribútových informácií možno uviesť aj na cenzálnych 
dátach, ktoré sa zoskupujú do vekových skupín. Tieto sú najčastejšie v tvare 5-ročných intervalov (0-4, 5-9,...) 
Najstaršia veková skupina sa zvyčajne označuje ako 85 a viac (85+). Vzhľadom na zvyšujúcu sa priemernú 
dĺžku života sa však už čoraz častejšie začína používať veková kategória 85-89 rokov a potom 90+. Podobným 
problémom je označovanie najmladších vekových kategórií, ktoré bývajú uvádzané ako 0 a 1-4 rokov, alebo 
jednoducho len 0-4 rokov. Na harmonizáciu vekových kategórií sa používa metóda založená na agregácii 
vekových skupín do detailov, ktoré sú spoločné pre oba zdroje. Na prispôsobenie alebo porovnanie nejakej sady 
dát, resp. na získanie rôznych zoskupení z dostupných informácii sa môže použiť aj disagregácia, ktorá sa 
považuje za vhodnú stratégiu napríklad v tom prípade, ak máme dostupné detailnejšie informácie za relatívne 
veľké geografické územie (národná úroveň), ale potrebujeme ich na regionálnom stupni [4]. 
2. Metódy harmonizácie geografických dát 

Existujú rôzne metódy spájania dát pre nekompatibilné geografické jednotky. Tieto sú založené na 
rôznych prístupoch chápania dát a ich rozmiestnenia v sledovanom území. V tejto časti uvádzame klasifikáciu 
rôznych harmonizačných prístupov spolu so stručnou charakteristikou. Treba zdôrazniť, že sa venujeme 
predovšetkým priestorovo interpolačným metódam, nakoľko uvažujeme hlavne o tých príčinách harmonizácie 
geografických dát, ktoré sa viažu na rôzne zonálne systémy.  

A) Toblerov pyknofilaktický prístup 
Dáta za diskrétne zóny sa považujú za prejavy súvislého povrchu hustoty. Napríklad pre populačné dáta platí 
existencia súvislého povrchu hustoty zaľudnenia nad celým študovaným územím a populácia špecifických zón je 
potom súčasť tohto povrchu nad regiónom, ktorý je definovaný zonálnymi hranicami [6]. Ak je tento povrch 
špecifikovaný (poskytuje údaje za jednu sadu zón), je možné vypočítať tieto údaje aj za druhú sadu zón, ktorá je 
ale definovaná integráciou povrchu nad novými zónami, to znamená, že tzv. pyknofilaktická podmienka, je taká, 
že integrál funkcie hustoty vo vnútri každého regiónu je rovný populácii regiónu [3]. Pyknofilaktické kritérium 
teda v podstate znamená to, že dáta zo zdrojových zón môžu byť pridelené len tým zónam prieniku, ktoré ležia 
vnútri zdrojových zón.   

B) Priestorové váženie 
Metóda priestorového váženia sa považuje za štandardnú a zároveň najjednoduchšiu priestorovo interpolačnú 
metódu. Funguje na princípe, že údaje zo zdrojových zón sú homogénne rozmiestnené naprieč územím. Dáta 
platné pre sadu zdrojových geografických jednotiek z tak musia byť pridelené sade cieľových geografických 
jednotiek c.  

Pre väčšinu sociálnych a ekonomických dát sú však oba vyššie spomenuté princípy nerealistické a 
menej efektívne, pretože takéto dáta sú v priestore rozložené skôr nespojite (nesúvislo). Niektorí geografi sa 
preto pokúsili zmierniť tento predpoklad použitím iných typov metód priestorovej interpolácie, ktoré sú 
„inteligentnejšie“ ako priestorové váženie v tom zmysle, že berú do úvahy akési pomocné informácie 
o zdrojových alebo cieľových zónach. 

C) Geografické konverzné tabuľky 
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Predstavujú akýsi zoznam záznamov, ktorý spája zdrojové jednotky s cieľovými a tak umožňujú konverziu dát z 
jedného priestorového systému do druhého [5]. Pozostávajú z troch polí, zo zdrojovej jednotky, cieľovej jednotky 
a z tzv. váhy. Tá na základe určitého váženého kritéria udáva podiel zdrojovej jednotky, ktorý leží v cieľovej 
jednotke. Podstatou geografických konverzných tabuliek je odhad veľkosti prieniku medzi zdrojovou a cieľovou 
jednotkou, a to tak, aby mohli byť údaje prerozdelené medzi oba zonálne systémy. Pod pojmom „veľkosť“ 
prieniku sa nemusí rozumieť iba skutočná územná rozloha prienikového územia, ale ako vážené kritérium sa 
môže použiť napríklad aj populácia, počet domácností, adries a i. 

D) Individuálne kódované dáta 
V rámci sústavy geografických konverzných tabuliek sa v niektorých krajinách (Veľká Británia, škandinávske 
krajiny) používajú tzv. individuálne kódované dáta, ktorými sú záznamy poštových smerových čísiel (PSČ 
záznamy), ktoré obsahujú prepojenia na administratívne jednotky. Princípom tohto prístupu je disagregácia dát 
za zdrojové geografické jednotky do sady PSČ, ktoré pokrývajú každú zónu prieniku a následná reagregácia 
údajov do cieľových geografických jednotiek, práve cez použitie PSČ, ktoré pokrývajú každú cieľovú jednotku. 
Pretože však obyvateľstvo nie je v PSČ rovnomerne rozmiestnené, rozširujú sa disagregačné váhy 
prostredníctvom adries, jednotlivých osôb alebo počtov domácností. Metóda lokalizácie poštových smerových 
čísiel dovoľuje detailnejšie modelovanie chýbajúcich údajov. 

E) Dazymetrická technika  
Tzv. dazymetrické mapovanie využíva pomocné informácie o zdrojových zónach. Používa sa v tom prípade, ak 
je známe, že nejaká časť zóny má pre nejakú premennú nulovú hodnotu. Ak je napríklad záujmovou premennou 
populácia, môže sa predpokladať, že tie časti zdrojovej zóny, ktoré sú pokryté vodou, budú mať nulovú 
populáciu. To sa môže považovať za krok smerom k inteligentným, hoci ešte stále limitovaným metódam. 
Pomocné informácie sa totiž používajú na pridelenie podzóny len do jednej alebo dvoch kategórií – buď má 
podzóna hodnotu celej zóny (alebo jej vhodnej časti), alebo má nulovú hodnotu.  

F) Inteligentné priestorovo interpolačné metódy 
Tieto metódy používajú na zlepšenie odhadov hodnôt vybranej premennej cieľovej zóny pomocné informácie 
buď z tejto cieľovej zóny alebo z úplne inej, tretej sady geografických jednotiek. Túto sadu priestorových 
jednotiek nazývame „kontrolné zóny“.  Sériu inteligentných metód uvádzajú Flowerdew a Green. [2]. Tieto 
metódy používajú tzv. EM algoritmus, všeobecnú štatistickú techniku navrhnutú hlavne na vyrovnanie sa 
s problémom chýbajúcich dát. EM algoritmus pozostáva z dvoch reťazových krokov: z kroku E a M (z toho 
názov EM -  expectation/maximization – očakávanie/maximalizácia). V kroku E sa vypočítajú podmienkové 
očakávania chýbajúcich dát, výsledkom ktorých sú modelové a pozorované údaje. V kroku M sa modelové údaje 
prispôsobia s maximálnou pravdepodobnosťou „kompletnej“ sade údajov (vrátane odhadov z kroku E). Tieto 
kroky sa opakujú až pokiaľ algoritmus konverguje.  

  
Záver 
Pri skúmaní vývojových trendov určitých javov a procesov v spoločnosti a v jej jednotlivých regiónoch možno 
naraziť na množstvo problémov, ktoré geografom znemožňujú priame porovnanie dát. Pre časovú sériu analýz je 
preto nevyhnutný tzv. proces harmonizácie geografických dát, a to prostredníctvom rozličných metód, ktoré sú 
v princípe založené buď na konverzií dát alebo na priestorovej interpolácii, ktorá má rozvinuté väčšie množstvo 
rozličných techník. Výber jednotlivých metód pritom závisí od množstva faktorov, predovšetkým však od 
požadovaných dát, územných jednotiek a od prijatých predpokladov o týchto jednotkách. Príspevok podáva  
krátky popis predovšetkým priestorovo interpolačných metód, nakoľko uvažuje hlavne o tých príčinách 
harmonizácie geografických dát, ktoré sa viažu na rôzne zonálne systémy.  

  
Poďakovanie  
Príspevok vznikol za podpory grantu č. 2/6041/26-A.  

  
Zoznam použitej literatúry 
[1] DURHAM, H. 2004: The development and application of geographically harmonised population databases, 

PopFest, University of Leeds. 
[2] FLOWERDEW, R. AND GREEN, M. (1994): Areal interpolation and types of data. Chapter 7 in Spatial analysis 

and GIS edited by Stewart Fotheringham and Peter Rogerson, Taylor & Francis, London, pp. 121-145. 
[3] GREGORY, I. N. 2002: The accuracy of areal interpolation techniques: standardising 19th and 20th century 

data to allow long-term comparisons, Computers, Environment and Urban Systems 26:  293-314. 
[4] NORMAN, P. (2006):  Sociodemographic Spatial Change in UK: Data and Computational Issues and 

Solutions, in: http://www.gisdevelopment.net/magazine/years/2006/dec/30_1.htm, 21. február 2008. 
[5] SIMPSON, L. (2002): Geography conversion tables: a framework for conversion of data between geographical 

units. International Journal of Population Geography 8: 69–82. 
[6] TOBLER, W. (1979): Smooth Pycnophylactic Interpolation for Geographical Regions, Journal of the 

American Statistical Association, Vol. 74, No. 367, 519-530. 

 47



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 

Populačný vývoj štátov Európskej únie v rokoch 1960-2003 
 

Alexandra Margetínová 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie 
a demografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; saset@centrum.sk 

 
 

Úvod a formulácia cieľa  
Článok je zameraný na zhodnotenie populačného vývoja štátov patriacich do Európskej únie a to v období rokov 
1960-2003.Pri celkovom hodnotení populačného vývoja sa v rozvinutých krajinách najčastejšie identifikujú 
znaky, ktoré sú charakteristické pre demografický prechod (revolúciu). Často sa rozdiely prejavujú len v období, 
kedy tento priebeh začal a akým rozsahom prebehli dané zmeny. Pod pojmom „2.demografická revolúcia“ K. 
Pastor rozumie komplex zmien v správaní a hodnotovom systéme populácie, ktoré nadhodnocujú 
individualizmus a osobnú slobodu, oslabujú funkciu manželstva a rodiny a redukujú pôrodnosť na úroveň 
nezaručujúcu sebareprodukciu populácie (Pastor, 2002). 

Viac rozvinuté štáty sveta (kde zaraďujem EÚ 15) s rozvinutejšou ekonomikou, väčšou podporou štátu, 
zaznamenávajú priebeh vlny zmien skôr. Menej rozvinuté štáty ( EÚ 12) s horšou ekonomikou, zmenenou 
politickou situáciou sa k prechodu a zmene správania dostávajú neskôr. V celej únii sa rozpätie obdobia 
pohybuje v rokoch 1960- 2000. V západnej časti únie priebeh začal zhruba v 60-tych rokoch, v južnej časti o 20 
rokov neskôr, v bývalých socialistických štátoch najväčšie zmeny sledujeme v 90-tych rokoch 20.storočia. Tento 
neskorší nástup bol však kompenzovaný rýchlejším a intenzívnejším priebehom. V oblasti pôrodnosti a plodnosti 
sa vyskytlo viacero zmien spojených so sústavným poklesom živonarodených detí, kde výnimnkou zostávajú 
povojnové roky, v ktorých nastal „babyboom“ a tým aj nárast miery pôrodnosti. 

Úmrtnosť v priebehu obdobia klesla o 0,6 ‰, čo možno vidieť ako pozitívny fakt vývoja. Po zoradení 
štátov do rebríčka sa na jeho začiatku (s najvyššími hodnotami) nachádzajú nové členské štáty z bývalého 
východného bloku. V celkovom chápaní v únii dochádza k znižovaniu úmrtnosti a predlžovaniu strednej dĺžky 
života a to zhruba o 7,7 rokov.  

Najvýraznejší pokles sobášnosti nastal v skupine EÚ 12 a tým súvisí aj zvyšovanie priemerného veku 
pri prvom sobáši. Spravidla je vek muža pri sobáši vyšší ako u žien a zároveň vyšší aj v skupine EÚ 15. Pokles 
je teda zaznamenávaný v dôsledku prejavovania sa čŕt demografickej revolúcie.  
Rozvodovosť, ako negatívny prvok, zaznamenala takmer štvornásobný nárast. Napriek poklesu sobášnosti 
neustále stúpa, čo poukazuje na nestabilnosť vytvorených manželstiev v celej únii (Podmanická, 2002). 
Rozhodujúcimi zostávajú kultúrne vpyvy, religiozita, legislatíva.  

Potratovosť zaznamenala veľký „boom“, ktorý sa ale neprejavoval dlhé obdobie. V súčasnosti sa 
potraty začínajú stabilizovať na nižšej úrovni aj na základe zvyšujúcej sa úrovne v oblasti zdravotníctva, 
rozšírenia antikoncepcie a poznatkov v oblasti ochrany pred počatím. Jediná klesajúca tendencia je 
zaznamenávaná v postkomunistických krajinách. V ostatných sa už stabilizovala, prípadne niekde mierne 
narastá.  
 
Materiál a metódy: 
Cieľom bolo vytvoriť klasifikáciu štátov na základe podobnosti či rozdielov v ich populačnom vývoji, spôsobu 
reakcie na demografický prechod. Okrem demografických znakov boli zohľadnené i ďalšie faktory, ktoré 
vplývali na demografické správanie obyvateľstva (religiozita, národnostná štruktúra, politický, ekonomický, 
kultúrny pohľad a i.).  

Väčšina autorov hodnotí európske štáty ako skupinu pôvodných členských štátov (EÚ 15) a štátov 
novopričlenených (EÚ 12). Následne ich charakterizujú ako rozvinutejšie a menej rozvinuté. Pri podrobnejšom 
spôsobe skúmania sa však vyskytujú aj určité skupiny štátov, ktoré tvoria výnimku, respektektíve sa určitým 
spôsobom odlišovali od ostatných. Pomocou skúmania hodnôt jednotlivých ukazovateľov v rokoch 1960 až 
2003, ich vývoja a zároveň aj zohľadnením iných faktorov (politických, ekonomických, kultúrnych) som dospela 
k vytvoreniu štyroch základných skupín. Členenie je nasledovné: 

1. Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Veľká 
Británia, Švédsko, Fínsko 

2. Bulharsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko 
3. Cyprus, Grécko, Írsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Španielsko 
4. Estónsko, Lotyšsko, Litva 
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Výsledky a diskusia: 
Prvá skupina 
Túto skupinu štátov tvoria pôvodné členské štáty (EÚ 15), charakterizované ako krajiny s vyšším potenciálom, 
úrovňou ekonomiky, lepšou politickou pozíciou a statusom. Vo vytvorenej skupine sa zoskupili typy štátov 
s nižšou mierou úmrtnosti už v začiatkoch sledovaného obdobia. Tento proces zaznamenával pozvoľný pokles 
z 13 ‰ na dnešných 8 ‰. Najväčší pokles pôrodnosti vidieť do 90.tych rokov a odvtedy si zachováva približný 
status od 8 do 13 ‰. Podobný vývoj sa odohral aj v prípade dojčenskej úmrtnosti s tým rozdielom, že dnešná 
hodnota sa zastavila na hranici 8 ‰. Úhrnná plodnosť sa zmenšila z do 3 na dnešnú 1,2- 2. Dôsledky 
demografickej revolúcie však nespočívali len v poklesoch hodnôt jednotlivých ukazovateľov, ale u niektorých 
bol zaznamenaný i nárast. Napríklad koeficient mimomanželskej pôrodnostii sa do 80.tych rokov udržoval na 
hranici 20 %, dnes je to v rozpätí 20- 56 %. V minulosti sa hrubá miera sobášnosti pohybovala na úrovni 5- 10 
‰, dnes je to len do 7 ‰. Prirodzený prírastok v tejto skupine štátov poklesol asi o 1 ‰  a to na -0,2 ‰ až 0,4 
‰. Vek žien a mužov pri prvom sobáši postupne stúpal, čo možno zdôvodniť odďaľovaním inštitúcie 
manželstva spolu s uprednostňovaním kariéry pred rodinou. Vek mužov to bol posun o 2-3 roky na dnešných 31 
až 32 rokov. Ženy zaznamenali posun hranice na 26 až 28 rokov. Rozvodovosť, ako negatívny prejav,stúpala od 
80.tych rokov na 3 ‰. Postupný pokles sa dá potvrdiť aj čo sa týka potratovosti, čo možno pripísať pokroku 
v oblasti zdravotníctva. 

Tieto štáty sú opísané ako zoskupenie, v ktorých sa prechod vyskytol skôr, hodnoty sa stabilizovali . 
Obyvateľstvo v týchto štátoch pomerne rýchlo zareagovalo na zmeny v postoji a správaní sa. 
Druhá skupina 
Do danej skupiny sa zaradili štáty novopričlenené. Mnohí z autorov im dávajú prívlastok menej rozvinutých 
štátov únie. V tejto časti únie sa demografický prechod zaznamenal o niečo neskôr ako tomu bolo v predošlej 
skupine. Napriek tomu zmeny boli o to rýchlejšie a intenzívnejšie. Najväčší pokles úmrtnosti bol zrejmý do 
90.tych rokov a od toho obdobia si udržuje hodnotu do 14 ‰. Pôrodnosť reagovala na jednotlivé zmeny o niečo 
prudšie. V priebehu sledovaného obdobia poklesla z 13-14 ‰ na 11 ‰ (v roku 2003). Úmrtnosť dojčiat sa líši 
od prvej skupiny štátov, zaznamenáva od počiatku obdobia vyššie hodnoty a to zhruba do 20 % (v minulosti až 
do 60 %). Úhrnná plodnosť začala poklesávať od 90.tych rokov až po hodnotu 1,2, čo je už kritická hodnota 
z hľadiska reprodukcie obyvateľstva. Kohabitácia, ako možnosť spolužitia partnerov, aj v tejto skupine štátov 
postupne nadobudla svoj význam a tým sa následne prejavila aj na koeficiente mimomanželskej pôrodnosti, 
ktorý sa dostal na 40 %. Začiatkom 90.tych rokov sa poklesávajúca pôrodnosť a stabilizujúca úmrtnosť prejavili 
na  prirodzenom prírastku. Na konci sledovaného obdobia sa pohyboval v rozpätí -0,5 až + 0,5 ‰. 
Novoprichádzajúce myšlienkové postoje sa prejavili na sobášnosti a tým sa ustálila na 3 až 5 ‰. Potratovosť sa 
dá charakterizovať vysokými hodnotami v začiatku sledovaného obdobia  (až do 150 %) a postupným menej 
výrazným poklesom.  

Druhá skupina štátov sa dá teda charakterizovať ako štáty s výraznou reakciou na zmeny, neskorším 
nástupom demografického prechodu (revolúcie) s o to výraznejšími reakciami.  
Tretia skupina 
Tretí typ štátov je spomedzi skupín EÚ 15 a EÚ 12. Týchto štátov sa zmeny dotkli osobitne. V každej etape sa za 
významnú rolu považuje religiozita. Tá vplýva na správanie sa obyvateľstva, populačný vývoj, myšlienkové 
postoje a vnímanie. Úmrtnosť si udržuje hodnotu do 11 ‰. Úmrtnosť dojčiat je podobná ako u predošlej 
skupiny. Naopak pôrodnosť zaznamenáva od počiatku pomerne vysoké hodnoty do 12 ‰ (na začiatku obdobia 
až do 24 ‰). Spolu s úhrnnou plodnosťou si teda zachovávajú jedny z najvyšších hodnôt. Religiozita ako taká tu 
zaručuje minimálne prejavy kohabitácii. Podstata je v tradícii a postavení náboženstva, ktoré vplývajú na 
nevýraznosť prejavu mimomanželskej pôrodnosti, ktorá sa zastavila na hranici 20-30 % (v minulosti len do 8 
%). Prirodzený prírastok je pozitívne ovplyvňovaný dobrou situáciou v oblasti pôrodnosti  a nižšej úmrtnosti. 
Pohybuje sa v rozpätí 0,8 až 0,2 ‰. Takisto sa charakteristické črty skupiny odzrkadlili aj na vývoji sobášnosti , 
ktorá od začiatku zaznamenáva pomerne vysoké hodnoty 12 ‰ až dnešných 5-7 ‰. Menej výrazne sa prejavuje 
rozvodovosť, ako negatívny spoločenský jav a to v rozpätí 2-4 ‰. Negatívny postoj si štáty zachovali aj 
k potratovosti (rozpätie 20-40 ‰).  

Táto skupina štátov sa teda vyznačuje výraznou religiozitou, tradičným chápaním rodiny, manželstva 
a tým aj odlišnými odozvami na priebeh demografického prechodu.  
Štvrtá skupina 
Posledná vyčlenená skupina obsiahla Pobaltské štáty. V mnohých otázkach sa Litva prikláňala aj k ostatným 
skupinám, ale nakoniec najviac sa podobala vývoju tejto časti únie.  
Skupina štvrtá združuje štáty, ktoré sa líšia svojim myšlienkovým vnímaním a pochodom, sú voľnejšie a menej 
obmedzené. Vývoj prebehol s výraznými zmenami. Úmrtnosť sa stabilizovala na 14 ‰ s najvýraznejšími 
zmenami v 75 až 80.tych rokoch.  Úmrtnosť dojčiat sa v tejto skupine začala postupne stabilizovať neskôr 
z hodnoty do 30 %  na dnešnú hranicu do 15 %. Dôvodom je pokrok v oblasti prenatálnej starostlivosti a zároveň 
aj v samotnom zdravotníctve a situácii v jednotlivých štátoch. Pôrodnosť si udržovala hranicu 22 ‰ a ústálila sa 
na hodnote do 9 ‰ (v roku 2003). Pokles zaznamenala aj úhrnná plodnosť o 1 a to z 2,5 na dnešných 1,5 (počet 
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detí pripadajúcich na 1 matku). Kohabitácia, ako taká, sa v tejto skupine prejavuje v najvýraznejšej miere. 
Samotné Pobaltské a severské štáty majú najvýraznejšie zastúpenie tohto spôsobu mimomanželského spolužitia 
v celej únii. V priebehu sledovaného časového úseku sa koeficient mimomanželskej pôrodnosti zvýšil o viac ako 
45 % (z 15 % v roku 1960 na 60 % v roku 2003). Tento výkyv sa odohral hlavne od 90.tych rokov. Vývoj 
prirodzeného prírastku sa odvíjal od stabilizujúcej sa miery úmrtnosti a poklesávajúcej sa miery pôrodnosti. 
V 60.tych rokoch sa pohyboval v rozpätí 1,5 až 0,2 ‰ a v posledných rokoch je to od -0,5 ‰ až -0,3 ‰ 
(prirodzený úbytok).  

Sobášnosť  sa výraznejšie neprejavovala ani na začiatku obdobia. Výrazné zmeny prišli až v 90.tych 
rokoch kedy sa stabilizovala na hranici 2,5 až 3 ‰. Nárast zaznamenal proces rozvodovosti a to zhruba do 
90.tych rokov a odvtedy sa ustálila na hodnote 3 ‰.  

Celkovo možno túto skupinu charakterizovať ako štáty, ktoré sa odlišujú samotnou populačnou 
dynamikou (vývojom) od ostatných členských prvkov EÚ 12 a preto považujem za dôležité vyčleniť ich z nej.  

 
Záver 
Pre celý populačný vývoj zostáva charakteristickou črtou 2.demografický prechod (revolúcia), ktorý sa 
postupom času odráža na viacerých procesoch populačnej dynamiky jednotlivých krajín. Na základe toho 
môžeme charakterizovať znaky 2. demografickej revolúcie: 

- Pokles úhrnnej plodnosti pod úroveň záchovnej reprodukcie (2,1) 
- Pokles natality a čistej miery reprodukcie 
- Rast úmrtnosti a následný pokles 
- Zvýšenie priemerného veku pri prvom sobáši  
- Nárast rozvodovosti 
- Popularita a rozšírenie kohabitácii 
- Rozšírenie modernej hormonálnej antikoncepcie 
- Pozitívny pokles v potratovosti (samotných potratov) 
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Úvod a formulácia cieľa  
Mimoriadna aktuálnosť a široké spektrum problematiky, ktorými sú morbidita a mortalita obyvateľstva, ale 
i štúdium kvality života sú predmetom záujmu a výskumu medicínskej geografie.  

Podstatný problém tohto záujmu predstavuje zdravie obyvateľstva. Zdravie a zdravotný stav 
obyvateľstva majú v súčasnostui široké spektrum používania a interpretácie. Zdravie je podľa WHO úplný stav 
úplnej telesnej a duševnej pohody, neznamená len absenciu choroby či oslabenia. Zdravie a zdravotný stav 
obyvateľstva sa identifikujú pomocou jednotlivých indikátorov, ktoré vyjadrujú kvalitatívnu a kvantitatívnu 
časovú mieru toho, k čomu sa vzťahujú. Dosť často sa zdravie hodnotí pomocou negatívnych vyjadrení 
(ochorenia, príčiny smrti).V zmysle klasifikácie príčin úmrtí a ochorení sú jednou z 20 kapitol i vrodené 
vývojové chyby. 

Od začiatku písomne dochovanej histórie ľudstva až do renesancie patrili reprodukčné neúspechy 
takmer výhradne do prísne strážených kmeňových a rodinných tajomstiev ovládaných kultovými, religióznymi 
a zvykovými predsudkami. Príčiny reprodukčných neúspechov boli v tomto období neznáme, ale prístup k nim 
bol empirický a religiózny. 

Cieľom mojej práce je opísať výskyt vrodených vývojových chýb na Slovensku v období rokov 1997- 
2005 a porovnať dynamiku ich vývoja.  

Pre hodnotenie zdravotného stavu populácie a kontrolu nepriaznivých vplyvov vonkajšieho prostredia 
na reprodukciu je kvalitné a priebežné sledovanie výskytu vrodených vývojových chýb (ďalej aj VVCh) 
jedným zo základných faktorov [4]. 
 
Metódy výskumu 
Analýzy sa týkali vývoja a priestorového rozmiestnenia VVCh na Slovensku u novorodencov v rokoch 1997- 
2005. Použili sa oficiálne údaje Národného centra zdravotníckych informácií (do 1.2.2006 Ústav zdravotníckych 
informácií a štatistiky ÚZIŠ). V týchto údajoch boli také znaky ako sú počty hlásených živo narodených 
s vrodenou vývojovou chybou (VVCh), vek ich matky, číselný kód trvalého bydliska matky (obce), výskyt 
a typy VVCh a údaje o celkovom počte živo narodených za roky 1997 až 2005 [6]. 

Získané údaje o počte hlásených živonarodených s VVCh  v danom roku boli roztriedené podľa 
jednotlivých okresov Slovenska. Frekvencia VVCh sa prepočítala pre každý okres na 100 živonarodených 
a zobrazila kartogramom.  
 
Výsledky a diskusia 
Geografické faktory rozšírenia niektorých chorôb sú známe prakticky odvtedy, odkedy existuje medicína ako 
veda. Medicínska geografia ako veda sa nachádza na rozhraní medicíny a geografie. V kontexte humánnej 
geografie využíva súbor metód a techník ako i poznatky nielen geografie obyvateľstva (demogeografie), 
geografie sídiel (urbánnej geografie), sociálnej geografie, ekonomickej geografie, behaviorálnej geografie, ale aj 
kultúrnej a politickej geografie [5]. 

Vrodená vývojová chyba (VVCh) je postnatálne zistená odchýlka vnútromaternicového vývoja, ktorá 
presahuje normálne rozmedzie fenotypovej variability danej štruktúry alebo jej funkcie. Je jedným typom 
chorôb a príčim smrti, ktoré udáva ich klasifikácia (príčina číslo 17- Vrodené chyby, deformácie 
a chromozómové anomálie). V klinickej praxi sa stretávame s veľmi rôznorodým pomenovaním VVCh: 
malformácie, anomálie, atypický rast, vady (správne - chyby), znetvorenia, odchýlky vývoja atď [3]. 

Výskyt VVCh sa sleduje len u živo narodených novorodencov. Registrujú sa len tie z nich, ktoré 
diagnostikuje neonatológ. Snahy o zavedenie plošnej registrácie VVCh u mŕtvo narodených novorodencov sa 
v minulosti stretávali s nepochopením [2]. V súčasnosti sa VVCh u mŕtvo narodených novorodencov síce 
registrujú, ale úplnosť hlásení je sporná. 

Hlásenie o novorodencovi s vrodenou vývojovou chybou vykonáva neonatológ na tlačive „Hlásenie 
vrodenej chyby“, ktoré sa dostáva cez Oddelenia klinickej genetiky do Centra lekárskej genetiky FN 
v Bratislave, kde je Register, ktorý údaje odosiela na Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) a do Národného centra 
zdravotníckych informácií. 
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Faktor vyvolávajúci znetvorenie plodu počas vývoja sa nazýva teratogén [1]. Ak sa závažná porucha 
vývoja objaví už na začiatku gravidity, je tehotenstvo zvyčajne ukončené samovoľným potratom. 

Poruchy v neskorších štádiách embryogenézy zaraďujeme k vývojovým chybám, pričom platí selekčná 
logika, že čím závažnejšie je postihnutie zárodku (plodu) a nepriaznivejšie podmienky pre jeho vývoj, tým skôr 
sa gravidita ukončí. 

Registrácia vrodených vývojových chýb začínala pôvodne ako osobná iniciatíva lekárov, neskôr sa 
stala súčasťou  rôznych registračných systémov.  

Získané údaje sú zaťažené rôznymi metodickými nedostatkami, ale aj napriek tomu sú často jediným 
zdrojom informácií o výskyte porúch zárodočného vývoja, ktoré sú dostupné.  

Zo štatistických prehľadov vyplýva, že vývojové anomálie sú v posledných rokoch jednou z 
najčastejších príčin novorodeneckej úmrtnosti. Mnohé z nich nie sú riešiteľné chirurgicky a ich následky nie je 
možné odstrániť. Prežívajúce deti sú ťažko postihnuté a odkázané na pomoc iných osôb. To má výrazný 
negatívny vplyv na rodinu postihnutého dieťaťa a tým tieto ochorenia nadobúdajú charakter celospoločenského 
problému.  

Problematika priestorového rozšírenia vrodených vývojových chýb na Slovensku patrí medzi mladé 
oblasti skúmania. Evidencia tohto ochorenia sa týka iba živonarodených detí, chýbajú údaje o výskyte VVCh 
u spontánnych potratov, umelých prerušení ťarchavosti a u mŕtvo narodených detí na Slovensku. 

V sledovanom období mal výskyt hlásených VVCh za celé Slovensko ustálenú tendenciu, pri hodnotení 
relatívnych početností sa ukazuje mierna tendencia rastu. 

V roku 1980 bol výskyt VVCh na 100 živonarodených 1,837 a do roku 2005 vzrástol na 2,530. V 
rokoch 1997 až 2005 bol priemer percentuálneho podielu hlásených VVCh v SR 2, 492 %. Tieto hodnoty sú 
v zhode s európskym registračným systémom EUROCAT. 

 

 
Obr.1: Mapa priestorového rozmiestnenia vrodených vývojových chýb na Slovensku v rokoch 
1997 - 2005 

Ak hodnotíme rozmiestnenie sledovaného javu na úrovni okresov potom územie Slovenska predstavuje 
pestrú mozaiku. Rozdiely vo výskyte VVCh v jednotlivých okresoch sú dosť veľké. Pozoruhodné sú nižšie 
hodnoty výskytu v dvoch veľkomestských aglomeráciách- bratislavskej a košickej. V okolí Bratislavy vykazujú 
nižšiu úroveň výskytu VVCh aj priľahlé okresy. Ďalšia oblasť nízkeho výskytu VVCh sa sformovala na 
strednom Slovensku, pričom jej jadro predstavujú okresy Banská Bystrica a Zvolen, ku ktorým sa priraďuje 
ďalších 8 okresov. Na druhej strane sú oblasti s vyššími hodnotami výskytu VVCh. Najväčšiu z nich 
predstavujú takmer všetky okresy východného Slovenska s výnimkou spomenutých košických okresov 
a Bardejova. Dosť výrazná je i vyššia koncentrácia v okresoch severného Slovenska a Stredného Považia. 
Pozoruhodný je aj výskyt vyšších hodnôt v páse okresov od Skalice a Myjavy cez Galantu po Komárno.  
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Záver 
Explanácia časového vývoja a priestorových rozdielov výskytu VVCh je mimoriadne náročnou úlohou. Príčina 
je v mnohostranných väzbách tohto javu s celým súborom biologických, kultúrnych, ekonomických, 
historických faktorov, ktoré sa diferencovane prejavujú v časovom vývoji a vo veľkej regionálnej 
diferencovanosti. 

Ako príklad možno uviesť, že mnohé výskumy ukázali, že vrodené vývojové chyby sa objavujú 
častejšie u detí žien, ktoré sa liečili pre neplodnosť a mali samovoľné i umelé potraty. Vplyv na výskyt 
vrodených chýb má i vek matky, najmä v prípadoch, kedy ide o tehotenstvo žien mladších ako 17 a starších ako 
35 rokov.  

Za rizikové sa považujú aj viacpočetné tehotenstvá, niektoré regionálne vplyvy, nevhodné ekonomické 
podmienky, tehotenstvá slobodných žien, nedostatočné vzdelanie a negatívne vplyvy rodinného a pracovného 
prostredia. Tieto tvrdenia nemôžem potvrdiť, pretože som pri spracovávaní údajov  neskúmala vplyv veku 
matky pri pôrode a vplyv iných faktorov na výskyt VVCh. 
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Úvod 
Vztah obyvatel k obci je významným ukazatelem nejen pro zástupce samospráv, neboť ukazuje, že samosprávy 
mohou počítat s aktivním podílem a participací obyvatel na rozvojových aktivitách, kulturním a společenském 
životě lokalit atd. Vzájemná komunikace v těchto oblastech života ovlivňuje postoje i spokojenost obyvatel 
s prací i vedením samospráv. Tím, že se občané zajímají o dění ve svých obcích (governance, governmentality), 
lze předpokládat jejich aktivní účast na jejich rozvoji i snahu a zájem podílet se na aktivitách, které podporují 
rozvoj lokalit. Pozitivní přístup občanů k dění v obcích odrážejí jejich spokojenost s podmínkami a způsobem 
života, což se odráží v tendencích a stabilitě mnoha venkovských obcí [2]. 

Koncepcia endogénneho rozvoja je v súčasnosti považovaná za najvýznamnejšiu pre rozvoj vidieckych 
regiónov (LEADER). Na vytváraní partnerstiev súkromného a verejného sektora pre efektívnejšie využívanie 
ľudského, hmotného a finančného kapitálu, na budovaní technickej a občianskej infraštruktúry a budovaní sietí 
občianskych združení a ich aktivite. Len od uplatňovania koncepcie endogénneho rozvoja vo vidieckych 
regiónoch a sídlach nie je možné očakávať zásadnejšie a dynamické zmeny, pretože vidiecke regióny 
nedisponujú takým množstvom kapitálu /hmotného a finančného/, ktorý by bol schopný sám aktivizovať rozvoj. 
Slabšie rozvinutá technická infraštruktúra neponúka podnikateľom aglomeračné úspory. V malých vidieckych 
sídlach absentujú lídri a často i schopný samosprávny manažment. Aby koncepcia endogénneho rozvoja mohla 
priniesť oživenie a postupný rozvoj vo vidieckych regiónoch, sú potrebné vonkajšie impulzy [1]. 

 
Vymezení území a příčiny výzkumu 

 
Obr. 1. Mapový náčrt pro představení zkoumaného území Jižní Moravy s částmi uvedenými níže 
Pramen: převzato a upraveno z publikace Knopp, A. et al. 1994 [3] 

 
Z pohledu kulturních geografů, architektů, etnografů, autor dlouhodobě zkoumá území Jižní Moravy. Zde 
uveden výzkum za širší Hanácké Slovácko. Rysem území je významný vliv odsunu německého obyvatelstva po 
druhé světové válce (Südmähren, nížinná část Dyjsko-Svratecka) a osídlení novým obyvatelstvem nejen, ale i 
z okolí, tj. včetně sousedních kulturních oblastí Hanáckého Slovácka a Podluží. Pracovní hypotézou je klesající 
gradient regionální identity, aktivity lidí, komunit a plánování, regionálního/lokálního rozvoje, ale i předpokladů 
dle demografických statistik a reakcí na trh práce ve vysídleném území Südmähren v závislosti na vzdálenosti 
od okrajových částí Slovácka. Dalšími otázkami je vliv Brna, měst na venkovské zázemí, efekt sousedství 
s Rakouskem, vazeb, historie vývoje. Autor publikuje pouze testovací šetření v severovýchodní části území 
(správa ORP Židlochovice a Hustopeče). Autor je činný místní aktér – následováno po tvorbě předkládané 
práce. 
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Šetření – širší závěr šetření 
Anketární šetření u obyvatelstva obcí ORP Židlochovice a Hustopeče proběhlo od února roku 2005 do února 
roku 2006. V této době bylo kontaktováno přes 500 obyvatel území starších osmnácti let a získáno 312 
odpovědí, z toho 162 za ORP Hustopeče (51,9 %) a 150 za ORP Židlochovice, upraveno dle metodiky [6]. 

Vztah obyvatelstva k životu na venkově rozhoduje především kvalita bydlení (srovnatelná s městem 
díky vývoji v posledních padesáti letech) a spokojenosti života na venkově. Obecně lze říci, že valná většina 
z dotázaných má toto bydlení v osobním vlastnictví. Z toho vyplývá, že značná část venkovské populace 
má na venkově vlastní zázemí, je zde (hlavně sociálně a kulturně) vázána, a často neuvažuje o migraci. Značná 
část venkovské populace investuje do domovního a bytového fondu své finanční příjmy, což bylo podporováno 
dobrou politikou státu v oblasti stavebního spoření a snahy obcí o výstavbu nových rodinných domů. 

90,1 % dotázaných sdělilo, že vlastní zahradu, zemědělskou půdu či vinice, které jim často vylepšují 
rodinný rozpočet. Pro určitou část populace představují tyto aktivity tradici – cyklicky (versus lineární čas) 
předávanou zkušenost (vinařství), případně formu rekreace (aktivní odpočinek). Potvrzení hypotézy viz [6]. 

 
Tab. 1. Srovnání vzdělanosti a subjektivního pocitu uplatnění při šetření 

vzdělání/příjem nízký 
(váha 1) 

podprůměrný
(2) 

průměrný 
(3) 

vysoký 
(4) 

CELKEM 
kat.vzdělání 

Index příjmů na vzdělání 
/jak jsou vzdělaní ceněna/

základní či bez 
vzdělání 8,3 7,1 5,1 0,6 21,2 1,91 

středoškolské 
bez maturity 1,0 13,5 13,1 1,0 28,5 2,49 

středoškolské 4,8 10,3 20,5 1,3 36,9 2,50 
vysokoškolské 0,3 2,6 8,3 2,2 13,5 2,93 
CELKEM /kdo 
jsou  „bohatí“ a 

index 

14,4 
(1,80) 

33,3 
(2,26) 

47,1 
(2,68) 

5,1 
(3,00) 100,0 

Zdroj: vlastní anketární šetření  Poznámka: Index příjmů na vzdělání počítán následovně: součet relativního 
podílu kategorie krát váha kategorie (1,2,3 a 4) děleno součtem podílů – CELKEM kategorie vzdělání, přičemž 
obor hodnot vzniklého indexu je <1;4>, podobně počítán takto index pro odhad „kdo jsou takto „bohatí“. 

 
V následujících odstavcích bude okomentováno subjektivní hodnocení respondentů při hodnocení 

výhod a nevýhod života na venkově. Za velmi významnou výhodu z hlediska šetření se jeví pozitivní vnímání 
klidu na venkově (ano a spíše ano přes 95 %), blízkost přírody (ano a spíše ano okolo 92 %) a vlastnictví 
nemovitosti (92 % - pozitivní hodnocení). V minulosti byl veřejný život v obcích daleko znatelnější. Útlum 
veřejného života na venkově je způsoben např. působením vlivu městského stylu života na venkov (důsledek pro 
krajinný ráz obcí, sociální konflikty), individualizace, růst významu pocitu, identifikace já na úkor identifikace 
my, včetně zvýšené míry automobilizmu, tj. snížení množství kontaktů, omezení sociální sítě (jiná kvalita, autor 
nehodnotí, že se jedná vždy o negativní jev), využití efektu dominance města pomocí médií, ale i neschopností 
rodičů zajistit dětem vhodný program vlivem nárokům na vykonávání pracovní činnosti (není jediným faktorem, 
oslabení komunity a i tradic, které byly popisovány dříve a chápání života nikoliv v cyklech, jak tomu bylo 
dříve, ale lineárně, přeměna forem rodiny, sociální liberalizace, ale i rozsáhlejší diskurz – identifikace a určování 
pravidel). Musel by nastat konsenzus v případech snahy maximalizovat svůj zisk ve prospěch ocenění významu 
„společného dobra“, altruistického chování – což je u všech osob nereálné, resp. alespoň snaha dohodnout se, 
respektovat se, pro rozvoj venkova žádoucí vzhledem k významu komunit (sociální kontroly) venkovů. 

Dalším okruhem bylo hodnocení obcí na základě dvou protichůdných adjektiv. Zkoumané území (obce) 
bylo 41,3 % hodnoceno jako nudné a 49,4 % jako zajímavé – jev z předchozích odstavců o vlivu současného 
životního stylu. V dalších dvojících adjektiv je výrazněji zastoupeno pozitivnější vnímání při hodnocení 
venkova – jako špinavou obec hodnotí 18,3 % respondentů – čistou 73,4 %, hlučnou – 16,0 %, tichou – 77,9 %, 
škaredou – 10,9 %, pěknou – 84,9 % (!), nebezpečnou – 12,2 % a bezpečnou 80,1 %. Obyvatelstvo pozitivně 
hodnotí zkoumané obce v rámci území, dotázaní tvořili své mentální mapy a časoprostorové snímky. Jako 
částečně nudné hodnotili především mladší respondenti, bez ohledu na příslušnost k městům či nejmenším 
obcím. 

Téměř Gaussovu křivku vykazuje význam lokalizace jakýchkoliv zařízení v obci a nejbližším okolí 
a možnost kulturního vyžití. V území jsou veřejná kina, která jsou významná subregionálně (dojíždění). Pořádají 
se lidové slavnosti, hody, zábavy, atd. Na druhou stranu pro mladou generaci a přistěhovalé z Brna území 
nenabízí multiplexy (které patří samozřejmě až na vyšší hierarchickou úroveň). V těchto bodech se střetávají 
očekávání, tradice starousedlíků a tradice venkova a vize nově přistěhovalých, nového stylu života, mladé 
generace. Do budoucna nastává otázka, jaké funkce má venkov vykonávat, v jaké proporci, jaké instituce. 
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Lidé s nižším věkem negativněji hodnotí venkov – především mu vytýkají, že je až příliš nudný. 
Na druhou stranu mladší obyvatelstvo se podstatně méně zajímá o život obci a méně se v něm angažuje. Po 35 
letech věku titíž lidé hodnotí obce mnohem pozitivněji. Mladší obyvatelstvo patří více do skupiny obyvatel 
s vyšším vzděláním, mají vyšší zastoupení v kategorii vlastnictví osobního auta, více vyjíždí do zaměstnání 
i za rekreací a kulturou a více využívají osobní automobil než starší a méně vzdělané obyvatelstvo. Přesto mladší 
obyvatelstvo nevykazuje tendenci k emigraci z území, pouze zvýšenou míru dojížďkovosti. U žen existuje nižší 
míra angažovanosti o obec (srovnej s [4]), což může být způsobeno „tradičním“ pojetím role ženy na venkově, 
případně i role žen ve společnosti. Ženy více pociťují nedostatek služeb a nižší nabídku pracovního uplatnění 
v území, ale obě gender kategorie hodnotí nabídku pracovních míst jako nedostatečnou, málo vyváženou, práce 
v regionu je dostatek pro muže s výučním listem, případně pro muže a ženy ve službách v závislosti 
na požadavcích na vykonávané profese (preferováno ekonomické a zemědělské vzdělání). Potřebnou nabídku 
pracovních míst zajišťuje pro venkovské (odlišný styl myšlení – viz [4]) zázemí město Brno. Abdukce tezí [6]. 

Sousedské vztahy ve zkoumaném území jsou na velmi dobré úrovni. Bylo očekáváno, že budou 
pozitivněji hodnoceny vztahy v rámci obce nežli sousedské – celkové hodnocení je příznivější než výsledky 
studie naznačují. Většinou pozitivně lze hodnotit společné fungování starousedlíků a nově přistěhovalých, dobré 
pro formulování místních akčních skupin – networking a actor-network theory [5]. Přesto je značný rozdíl 
v deklarovaných názorech, myšlení a činech místních – problém v aplikaci rozvoj. dokumentů, navíc nebyly-li 
lidé pozváni předem, nejlépe komunitnímu plánování pod vedením facilitátora, resp. s využitím poradenství. 

Obecně zájem o věci veřejné je významnější v konsolidovaném území a v oblasti s tradicemi, nežli 
v příhraničí a vysídleném území Südmähren. V obcích se jen částečně projevuje významnější politický boj, 
a to především v osobní rovině. Starostové obcí jsou konfrontováni denně s místním obyvatelstvem a jsou 
nuceni „rozvíjet“ obec (čelit tlaku skupin občanů, či společností, ale i administrativním problémům s 
„rozvojem“ shora – dolů, neboli top - down). Rozvoj místního venkova je dle vyjádření respondentů spíše 
vnitřní, přesto znalost vnějších faktorů rozvoje (programy, dotace, dokumentace) je velmi důležitá. Vnitřní 
rozvoj je žádaný, ale i komplikovaný, konfliktní a dlouhodobější. Rozvoj území vyžaduje vyšší nasazení a 
kooperaci a konsenzus a požadavek na vyšší míru odpovědnosti (a tak se zdá být více konzervativní). Dedukce 
tezí. 

Většina respondentů neuvažuje o změně pracovního místa, někteří dle jejich názoru nemohou opustit 
stávající zaměstnání (z ekonomických problémů, které by jim vyvstaly v případě nezaměstnanosti a problémům 
při hledání nového místa). Obecně lze říci, že lidé uznávají tezi, že finanční odměna je poskytována pracujícím. 
I když zajímavé by bylo sledovat význam ocenění jednotlivců v závislosti na společenské „užitečnosti“, nabídce 
a poptávce?, transparentnosti činnosti a významu pro co je tato činnost vykonávána. Ve zkoumaném vzorku 
existuje mírné napětí před ztrátou pracovního místa, i když téměř 50 % se ztráty práce bezprostředně neobává 
(či spíše neobává), přesto vnější skutečnosti hrají významnější roli pro opuštění pracovního místa, nežli vnitřní 
(subjektivní), dotázaní lidé si většinou aktivně nehledají jinou práci. Abdukce tezí [6]. 

 
Závěr 
Procesy strategického plánování v obcích by měly být transparentní, aby obyvatelé obcí měli představu k čemu 
slouží tyto aktivity a jakých činů pro rozvoj venkova může být schopná fungující venkovská komunita. Záleží 
na zvolené cestě regionálního rozvoje, bohužel účinný (a k tomu ještě jednoduchý) recept, jak být úspěšný 
(a jak měřit – human development index?), neexistuje. Vždy se vychází z konkrétní situace, zájmů, aktivizace. 

Zkoumání reflektují Národní diskuzi k rozvoji venkova, obecně výzvy Spolku pro obnovu venkova 
a nástin vývoje v rámci komunitních škol. Problematické je „kvantitativní“ vymezení venkova, ve své podstatě 
se jedná o téměř nemožný úkol, pro regionální politiku (podmínky, administrace, kontroly) nutný.  
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Úvod a formulácia cieľa 
Samospráva obcí na Slovensku prešla v ostatných rokoch viacerými zmenami. Decentralizácia moci dala do rúk 
lokálnej samosprávy nové možnosti, avšak preniesla na nich aj bremeno vlastnej zodpovednosti za rozvoj, či 
úpadok obcí a miest. Možno konštatovať, že mnoho obcí novú situáciu využilo a život v nich nabral nového 
ducha. Na druhej strane je však veľa obcí, ktoré napriek viacerým predpokladom nezaznamenali výraznejší 
rozvoj, ale stagnáciu, či pozvoľný úpadok.  

Cieľom tohto príspevku je poukázať na predpoklady a možnosti rozvoja mesta Spišské Vlachy a na 
javy, ktoré rozvoj komplikujú a brzdia, ako aj načrtnúť víziu stavu mesta, ktorý by riešením problémov mohol 
byť dosiahnutý. Analýza a syntéza takýchto vlastností vybraného územia sa môže stať prínosom k riešeniu 
rozvojovej problematiky z hodnotného odborného pohľadu geografa. 

 
Materiál a metodika 
Keďže o Spišských Vlachoch neexistuje akákoľvek aktuálna monografia, príspevok vychádza najmä z vlastného 
terénneho výskumu, ktorého výsledky boli spracované v práci [4]. 

Tento príspevok je založený najmä na kabinetných geografických metódach. Z regionálno-
geografických metód boli uplatnené najmä metódy syntézy textu a analýzy dokumentov poskytnutých Mestským 
úradom v Spišských Vlachoch, ako aj iných subjektov a inštitúcií, ktorých aktivity majú výrazný dopad na dianie 
v meste. Významnou bola aj metóda generalizácie textu. 

Za dôležité považujem spomenúť aj metódy, z ktorých vychádzala práca [4], ktorá bola odrazovým 
mostíkom k vytvoreniu tohto článku. Významnú úlohu pri syntéze výsledkov tejto práce zohrala SWOT analýza 
pokrývajúca všetky oblasti fungovania samosprávy a života v meste, reprezentatívny dotazníkový prieskum, 
pomocou ktorého bola zistená percepcia rôznych javov samotným obyvateľstvom mesta, či problémová analýza, 
pomocou ktorej boli zosumarizované najvýznamnejšie javy ovplyvňujúce fungovanie mesta Spišské Vlachy. Pre 
podanie reálnych výstupov v predošlej práci, ako aj v tomto príspevku bolo dôležité aj štúdium legislatívy, a to 
v oblasti možností čerpania eurofondov v rozpočtovom období 2007-2013, v oblasti možností mestskej 
samosprávy, a tiež v oblasti vybraných ekonomických možností. 
Charakteristika územia 
Rozloha územia Spišských Vlách je 4221,4 ha. Rieka Hornád ho 
v smere východ - západ delí na dve, značne odlišné časti. Severná 
časť katastra sa nachádza v juhovýchodnej časti Hornádskej 
kotliny, blízko západného úpätia pohoria Branisko. Južná časť 
katastra sa rozprestiera v severovýchodnej oblasti Slovenského 
rudohoria, vo Volovských vrchoch. Nadmorská výška sa na území 
pohybuje od 370 m n. m. do 868 m n. m.  

Matematicky môžeme polohu mesta určiť súradnicami 
48°57´ s.g.š. a 20°47´ v.g.d., ktoré predstavujú bod v centre mesta. 
Z hľadiska územného a správneho členenia SR sú Spišské Vlachy 
najsevernejším mestom Košického kraja. Patria do okresu Spišská 
Nová Ves, kde ležia uprostred východnej časti okresu.  

Počet obyvateľov s trvalým pobytom k 1.1.2008 dosiahol 
3613 a dlhodobo dosahuje mierny rast [6]. Dominuje slovenská národnosť a rímskokatolícke vierovyznanie. 
 
Výsledky a diskusia: 
Pri tvorbe plánov rozvoja obcí, so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj územia je potrebné dbať na rovnováhu 
medzi jednotlivými prvkami krajinnej sféry [1]. Hospodársky rozvoj musí rešpektovať fyzické možnosti krajiny. 
Dôležitá je tiež vyváženosť sociálno-demografického potenciálu a potrieb trhu práce a pod.  

Na základe analýz v práci [4], možno pri hodnotení rozvojového potenciálu mesta vychádzať 
z viacerých oblastí. V prvej časti budú uvedené východiská, ktoré možno hodnotiť ako pozitíva a možnosti 
rozvoja, po nich to budú javy, ktoré brzdia, alebo sú prekážkami rozvoja mesta. 

Územie mesta sa vyznačuje vysokou rozmanitosťou tvarov reliéfu, značnou biodiverzitou, bohatstvom 
na kvalitné podzemné vody, ako aj rovnomernou sieťou povrchových vodných tokov. Južná časť územia je do 

Obr. 1 Poloha riešeného územia

Zdroj: Databáza ArcView 
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značnej miery zalesnená, kým v severnej, mimo intravilánu dominuje poľnohospodárska pôda s prevahou ornej 
pôdy. Najmä južná časť územia sa vyznačuje veľmi hodnotnými prostredím aj z pohľadu ochrany prírody. 
Z hľadiska kvality prírodného prostredia je treba poznamenať aj fakt, že priemyselné podniky v minulosti 
znečisťujúce ovzdušie už zastavili svoju prevádzku (Alcupro a.s., Košice- prevádzka Spišské Vlachy) alebo 
výroba v nich prešla zásadnými ekologickými opatreniami (Kovohuty a.s., Krompachy).  

V 20. stor. bola ekonomická báza mesta budovaná na poľnohospodárstve. Spišské Vlachy sa tak stali 
poľnohospodárskym centrom nadregionálneho významu [4] so zastúpením relatívne širokého spektra podnikov 
zameraných na rastlinnú, ako aj živočíšnu výrobu. Sídli tu aj ÚKSÚP (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 
poľnohospodársky Bratislava, stanica Spišské Vlachy), ktorý sa zameriava najmä na výskum pestovania obilnín 
a krmovín. Napriek tomu, že po spoločenských a hospodárskych zmenách po roku 1989 sa význam 
poľnohospodárstva znížil aj z pohľadu zastúpenia v hospodárskej báze mesta, z pohľadu regionálneho si mesto 
zachovalo význam nadregionálneho poľnohospodárskeho centra. Pestrá druhová skladba lesov a dobrá odborná 
základňa lesohospodárov v meste umožnili rozvoj lesného hospodárstva, ktoré podporuje aj pomerne široké 
spektrum odberateľov drevnej hmoty v meste a okolí. 

Z pohľadu priemyslu a služieb bolo mesto v 20. storočí značne poddimenzované. Po celkovej recesii 
hospodárstva začiatkom 90.rokov 20. storočia sa aj táto sféra hospodárstva začala v meste rozvíjať. Vytvorených 
bolo niekoľko menších priemyselných prevádzok a služby sa rýchlo prispôsobili potrebám mesta s jeho 
spádovou oblasťou. Napriek tomu treba konštatovať, že priemyselný potenciál mesta je oveľa vyšší ako je jeho 
súčasné využitie. Tento stav podmieňuje aj ďalší rozvoj služieb [4,5]. 

Mesto má výhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Okrem vlastnej atraktívnosti, ktorá 
spočíva v kombinácii historických pamiatok v meste s atraktívnym prírodným prostredím najmä v južnej časti 
územia, je mesto aj potenciálnym východiskom do známych turistických destinácií v regióne stredného Spiša. 
Územie mesta je tiež zahrnuté do regionálnych projektov v oblasti cestovného ruchu, a to Gotická cesta: Gemer-
Spiš [3,4] a Turistický región Galmus [3].  

Dôležitým javom, ktorý by mesto mohlo pre svoj rozvoj využiť je dopravná dostupnosť sídla. Tá je 
najmä z regionálneho pohľadu veľmi dobrá. Mesto leží na hlavnej železničnej trati č.180: Košice- Žilina, na 
ktorú sa tu napája lokálna železničná trať č.187: Spišské Podhradie- Spišské Vlachy so zachovanou osobnou 
dopravou. Intravilánom prechádza cesta II. triedy (II/547) spájajúca Košice s cestou I/18 a plánovanou diaľnicou 
D1 pri Spišskom Podhradí. Cesta druhej triedy II/536- Spiš. Vlachy- Spiš. N. Ves zabezpečuje dobré napojenie 
na okresné mesto. Do jednej hodiny autobusom alebo vlakom sú dostupné viaceré mestské centrá regionálneho, 
až celoštátneho významu (Spišská Nová Ves, Poprad, Košice). Do 10 minút autobusom aj vlakom sú dostupné 
lokálne mestské centrá Spišské Podhradie a Krompachy [3,4]. Mesto je zásobované pitnou vodou z vlastných 
zdrojov, takmer všetky domácnosti sú napojené na kanalizačnú sieť. Mesto je takmer na 100% plynofikované 
a elektrifikované [4,5]. Väčšina intravilánu je pokrytá mikrovlnou sieťou vysokorýchlostného internetu. 

Základné školstvo v Spišských Vlachoch má silnú pozíciu s dochádzkou presahujúcou spádové územie 
mesta. Viacero škôl s viacerými zriaďovateľmi vytvára konkurenčný tlak na zvyšovanie kvality vzdelávania 
a poskytovanie rôznych športových, vzdelávacích, či kultúrnych aktivít poskytovaných miestnymi školami. 
Absencia stredného a vysokého školstva je do značnej miery kompenzovaná dobrou dostupnosťou týchto 
zariadení v okolí mesta. Napriek tomu v ostatnom období je možné pozorovať prehlbujúci sa nesúlad medzi 
ponukou vzdelávania a potrebami zamestnávateľov v regióne [4]. Zdravotnícke a sociálne služby sú na úrovni 
zodpovedajúcej pozícii Spišských Vlách ako malého mesta a centra spádovej oblasti [5]. 

Za pozitívne stránky demografickej charakteristiky, a teda ľudských zdrojov, možno považovať 
stabilizovaný mierny rast obyvateľstva s pozitívnym migračným saldom [4].  

 

Základom pre racionálny rozvoj obcí je nevyhnutné mať pripravenú rozvojovú dokumentáciu, ktorej 
základnými prvkami by mali byť územný plán a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Mesto Spišské 
Vlachy tieto dokumenty doposiaľ nemá schválené [7], čo komplikuje nie len samotné rozhodovanie mesta 
v rozvojových otázkach, ale aj získavanie peňazí z európskych fondov [8,9]. Hoci návrhy týchto dokumentov sú 
pripravené, problémom je nepriechodnosť v ich schvaľovaní, keďže tieto dokumenty sú zastarané a neodrážajú 
súčasné potreby mesta [7]. Určitý pokrok nastal pri schvaľovaní územného plánu, ktorý je momentálne daný na 
pripomienkovanie občanov. Napriek avizovaným kompromisom poslancov pri schvaľovaní tohto dokumentu 
treba konštatovať, že navrhovaný územný plán len vo veľmi obmedzenej miere odzrkadľuje reálne možnosti 
mesta a zameriava sa najmä na krátkodobé ciele bez možného pozitívneho dopadu na dlhodobý a trvalo 
udržateľný rozvoj mesta. 

Javom, ktorého negatívny vplyv na rozvoj mesta sa časom zvyšuje, je vysoký podiel občanov neprispô-
sobených majoritnej spoločnosti, neuznávajúcich autority, nedodržiavajúcich verejný poriadok, a momentálne 
nezaraditeľných na trh práce. Jadro tejto problematiky je v rastúcej rómskej komunite. Hoci v samotnom meste 
podiel tohto etnika nedosahuje vysoké hodnoty, v spádovej oblasti už dosiahol takmer 50% [4]. V rómskej 
osade, ktorej jadro sa nachádza za severnou hranicou katastrálneho územia mesta, ktorá sa rozkladá na území 
obce Žehra a miest Spišské Vlachy a Spišské Podhradie, žije takmer 2000 Rómov. Z celej tejto komunity je však 
zamestnaný iba jeden občan (k 13.6.2006) [2]. Mesto by sa malo touto otázkou zaoberať aj z dôvodu, že 
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konfliktné spolužitie tejto komunity s majoritnou spoločnosťou je dôvodom emigrácie z mesta pre viacero 
občanov [4]. Pri podrobnejšom pohľade na mechanického pohybu tiež vidíme, že napriek pozitívnemu 
migračnému saldu rastúcu mieru emigrácie z mesta pozorujeme s rastúcim vzdelaním jednotlivcov [4]. 

Pre rozvoj hospodárstva v obci je dôležitým momentom stať sa atraktívnym pre investorov. Mesto však 
nemá vlastnícky vysporiadané pozemky, ktoré by boli potenciálne vhodné pre investorov. Navyše areály, ktoré 
by mohli byť pre investorov zaujímavé nie sú dostatočne vybavené technickou infraštruktúrou [5]. Hoci je 
takýchto pozemkov dostatok, v súčasnom stave v konkurencii vyrastajúcich priemyselných parkov v regióne 
ťažko uspokoja predstavy potenciálneho investora. Problémom v tejto oblasti je aj nedobudovaná nadradená 
dopravná infraštruktúra (diaľnica D1), riešenie tohto problému však mesto môže sotva ovplyvniť. Už dnes by sa 
však mesto malo pripraviť na riešenie situácií, ktoré v súvislosti s dostavbou tejto diaľnice vzniknú. 

Rozvoj služieb čelí viacerým faktorom. Najmarkantnejším je úpadok celkovej zamestnanosti v meste 
v 90. rokoch, a následne zvýšenie miery odchádzky z mesta za prácou do okolitých mestských centier, kde 
občania zároveň využívajú aj ponúkané služby a obchody. Rozvoj služieb by mal prebiehať súčasne s rozvojom 
cestovného ruchu. Mesto však doposiaľ svoj potenciál nedokázalo absolútne využiť. Cestovný ruch nie je 
inštitucionálne zastrešený a neexistuje spolupráca subjektov pôsobiacich v tejto oblasti [4], čo komplikuje 
propagáciu mesta ako turistickej destinácie. 

Okrem týchto základných vytipovaných problémov bude mesto nútené riešiť aj ďalšie, akými sú bytová 
otázka, problematika stredného školstva, problém starnúcej populácie a iných sociálnych otázok, rastúcu mieru 
sociálno- patogénnych javov, a podobne.  
 
Záver 
Syntézou uvedených poznatkov možno dospieť ku konštatovaniu, že mesto ma polohový a prírodný potenciál na 
ďalší všestranný rozvoj, v hospodárskej oblasti s dominujúcim dôrazom na ľahký priemysel využívajúci lokálne 
a regionálne zdroje a na rozvoj cestovného ruchu a služieb zameraných na cestovný ruch. 

V oblasti ľudských zdrojov je nutné klásť dôraz na sociálnu inklúziu rómskej minority a prípravy 
neprispôsobených občanov na zaradenie na trh práce. Vhodnou bytovou politikou by bolo možné aspoň do 
určitej miery obmedziť emigráciu mladých rodín a obyvateľov s vyšším dosiahnutým vzdelaním. V oblasti 
hospodárstva by bolo vhodné vytvoriť strednodobú a dlhodobú stratégiu, ktorá by usmerňovala rozhodnutia 
vedenia mesta v investičných výdavkoch. 

Ak sa podarí vyriešiť základné spomenuté prekážky a využiť čo i len časť z uvedených možností 
a perspektív rozvoja, Spišské Vlachy majú šancu, aby sa stali dobre vybaveným sídlom s pevnou pozíciou centra 
spádovej oblasti, sídlom s využitým vidiecko- urbanizovaným charakterom zástavby so zachovaným kvalitným 
životným prostredím, ako silný protipól urbanizovaných priemyselných centier v okolí, s trhom práce založenom 
na vyváženosti potrieb zamestnávateľov a kvalifikácie obyvateľstva, s hospodárskou bázou založenou na 
kombinácii poľnohospodárstva, ľahkého priemyslu a služieb zameraných na cestovný ruch. 
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Úvod a formulácia cieľa 
Spoločenské zmeny sa počas celej histórie premietali do charakteristík obyvateľstva a hospodárstva. Aj nedávne 
zmeny po roku 1989, keď sa zmenili pomery v spoločnosti našli svoje odzrkadlenie v zmenách hospodárskeho 
života i v zmenách populačného vývoja jednotlivých území. Kým vývoju celého štátu alebo väčších 
administratívnych území  sa venuje značná pozornosť, menej štúdií je stále venovaných najmä mikroregiónom, 
predovšetkým vo vidieckych oblastiach a zvlášť v oblastiach s rozptýleným osídlením. Pritom problém 
vidieckych území, najmä ich úpadok a znovuoživenie, je predmetom záujmu nielen SR, ale aj celej Európy. 

Cieľom práce je poukázať najmä na zmeny funkcie kopaníc, počas druhej polovice 20.stor., najmä však 
od začiatku 90-tych rokov a súčasne vysvetliť príčiny týchto zmien regiónu. Medzi tieto faktory môžeme zaradiť 
napr. sťahovanie obyvateľstva z vidieka do miest za prácou, kvalitnejším bývaním, následne jeho postupné 
vyľudňovanie a starnutie populácie, ale aj ďalšie, ktoré budú spomenuté nižšie. 
 
Materiál a metódy 
1. Vymedzenie územia 
Skúmaný región je vyhraničený hranicami pôvodného katastra Myjavy (Veľkej Myjavy spred roka 1955), t.z. 
územie, ktoré mala Myjava pri svojom vzniku. Jeho centrom je mesto Myjava, ktoré je úzko späté so svojim 
zázemím predovšetkým väzbami obyvateľstva, dochádzajúceho sem najmä do zamestnania a za službami. 
Myjava vznikla na konci 16.storočia, kedy bol na území Myjavskej pahorkatiny zaznamenaný prudký nárast 
obyvateľstva a nasledovala kopaničiarska kolonizácia. Postupným zhusťovaním kopaníc a koncentráciou 
kopaničiarskych domov, najmä pozdĺž ciest, vznikali menšie kompaktné sídla, z ktorých sa niektoré 
osamostatnili a vytvorili samosprávne obce. V roku 1955 z veľkého myjavského katastra vyčlenili samostatné 
obce: Brestovec, Jablonka, Polianka, Poriadie, Rudník a Stará Myjava. Skúmané územie som vyhraničil na 
základe dnešných administratívnych hraníc Myjavy a už zmienených šiestich obcí, s pričlenením  Turej Lúky, 
ktorá bola do r. 1980 samostatnou obcou. Dôvodom bol fakt, že väčšina štatistických údajov sa nevedie oddelene 
od Myjavy, ale existuje tu tiež určitá  historická spojitosť a väzby medzi týmito dvoma sídlami. 
2. Materiál a metódy 
Materiál na túto prácu som čerpal najmä z rôznych článkov  a štúdií zaoberajúcich sa podobnou problematikou, 
zo štatistických materiálov (najmä výsledky sčítaní obyvateľov na Slovensku za ostatných 60 rokov),  ďalej 
z odborných časopisov a kníh atď.  Z metód výskumu regionálnej geografie tu prevažujú metódy  analýz 
regiónu, konkrétnejšie kamerálne a terénne metódy práce, ďalej kauzálna, funkčná a systémová analýza a 
v menšej miere metódy smerujúce k syntéze, ako metóda generalizácie textu.  
 
Výsledky a diskusia 
V období budovania socializmu po 2. sv. vojne, kolektivizácia a mechanizácia poľnohospodárstva uvoľnila veľa 
pracovných síl pre rozvíjajúci sa priemysel. Priemysel sa stáva hlavnou ekonomickou aktivitou, vyvolávajúcu 
vážne zmeny v socioekonomickej štruktúre regiónu. Priemysel bol lokalizovaný v  meste Myjava. To vyvolalo 
prudký rast mesta Myjava, čo sa týka počtu obyvateľov, výstavby, i rozvoja služieb. Mesto Myjava sa stáva 
strediskom migrácie obyvateľstva okolitých kopaníc a obcí, centrom dennej dochádzky za prácou, službami, 
vzdelaním i kultúrou. Tým sa stáva i pomerne veľkým dopravným uzlom. [3]  

Zmeny nastávajú aj na kopaniciach. Od 50-tych rokov 20.stor. začína klesať počet obyvateľov na 
samotných kopaniciach a mení sa tiež ich funkcia. Obytnú funkciu postupne, najmä od začiatku 90-tych rokov 
nahrádza funkcia druhého bývania a teda chalupárstva a chatárstva.  Tým sa mení aj využitie samotných domov 
v obciach. Tento neustále sa rozširujúci rozvoj formy rekreácie nám dokazujú  nasledovné čísla: kým v roku 
1990 bolo z celkového počtu 3 423 domov v celom regióne, 14,93 % neobývaných, v r. 2001 to bolo už 23,71 
%. Lepšie nám to však vystihuje zastúpenie chalúp a chát z neobývaných domov. V r. 1990 to bolo  len 28,57 %, 
tak v r. 2001 už 55,22 %. Tu nám však zavažujú aj bytové domy v meste Myjava, ktoré tvoria významnú časť 
všetkých domov. Ak by sme nebrali do úvahy samotné mesto Myjava, ale len vidiecke obce, tak dostaneme ešte 
výstižnejšie údaje.  Podiel neobývaných domov sa nám zvýši z 19,11 % v r. 1990  až na 32,35 % v r. 2001. Ešte 
výraznejšie môžeme pozorovať zmeny na vidieku vo zvýšení podielu domov určených na  rekreáciu, čiže chalúp 
a chát za sledované obdobie. Pokiaľ v r. 1990 tu bolo zastúpenie rekreačných domov z celkového počtu 
neobývaných, 38,04 %, tak v r. 2001 to bolo už 65,37 %, čiže takmer dvojnásobne. Reálnejšie nám obraz 
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o zastúpení chalúp a chát na vidieku vyjadruje podiel týchto rekreačných domov z celkového počtu domov. Ten 
sa taktiež v priebehu 90-tych rokov výrazne zvýšil. A síce zo 7,27 % v r. 1990 na 21,15 % v r. 2001. Teda 
môžeme konštatovať že na vidieku je viac ako každý piaty dom využívaný na rekreáciu, najmä v podobe 
chalupy a tento trend rastu ich podielu bude aj v budúcnosti naďalej pokračovať.   

V roku 1960 žilo v regióne 14 114, v roku 1991 už 17 673 a v r. 1995 (kedy bol počet obyv. najvyšší za 
celé obdobie) 17 815, tak v r. 2001 to bolo už len 17 231 obyvateľov. Mení sa aj samotné zloženie obyvateľstva  
a tiež jeho štruktúra. Kým napr. ešte v roku 1991 sa nachádzalo v predproduktívnom veku v celom regióne 22,8 
% obyv. a v poproduktívnom zase 19,4 %, tak o 10 rokov sa tento pomer už zmenil v prospech poproduktívnej 
zložky obyvateľstva (21 %), kým predproduktívna dosiahla len 16 %, čo je značný pokles. Ešte väčšie rozdiely 
sú, ak sa pozrieme bližšie na priestorovú štruktúru, resp. porovnáme podiely ukazovateľov za celé obce, resp. len 
za kopanice. Najviac negatívne zmeny postihujú turolúcke kopanice. Tu predstavuje obyvateľstvo 
v predproduktívnom veku k r. 2001 už len 10,3 % a v poproduktívnom až 37,15 %, kým napr. v kopaniciach 
obce Poriadie je to 19,2 %, resp. 24,1 %, čiže tento pomer je podstatne vyrovnanejší.  

Tieto zmeny na kopaniciach majú však množstvo príčin a dôvodov, ktoré navzájom so sebou súvisia, 
príp. sa podmieňujú.  V rokoch 1950-1960 začala zmena i v spôsobe života a práce u roľníkov na kopaniciach. 
Sedliaci boli zaťažovaní veľkými kontingentmi – dodávkami voči štátu. Často krát nedokázali tieto dodávky 
plniť, a tak dochádzalo k nepríjemným stretom s úradnou mocou. Riešenie prišlo vtedy, keď sa v rámci 
socializácie dediny a reformy poľnohospodárstva začali zakladať jednotné roľnícke družstvá. V r. 1950 bolo 
založené JRD v Turej Lúke, v r. 1960 strediská na Malejove, U Vankov a U Belanských, patriace pod Turú 
Lúku, ale aj v Brestovci a Starej Myjave. Tiež sa uskutočnila elektrifikácia kopaníc a bola postavená turolúcka 
pekáreň, ako jeden z najvýznamnejších podnikov v potravinárskom priemysle v regióne. [5] V tomto období 
nastáva určitý hospodársky rozvoj vidieka a teda aj kopaníc. V polovici 50-tych rokov 20. stor. boli založené tiež 
roľnícke družstvá v Myjave, Poriadí, Jablonke, Polianke a Rudníku [1].  

Prevažná časť obyvateľov kopaníc a okolitých obcí začína denne dochádzať za prácou. Tým stratili tieto 
sídelné jednotky svoju pôvodnú  poľnohospodársku funkciu, ktorú mali už od svojho vzniku a nahradili ju 
funkciou prevažne obytnou. Dokazujú to i nasledovné údaje:  V roku 1940 pracovalo v poľnohospodárstve a 
lesníctve v regióne Veľkej Myjavy asi 66,4 % obyvateľov, v priemysle to bolo iba 19,6 %. V roku 1980 
pracovalo poľnohospodárstve iba 15,9 %, kým v priemysle a stavebníctve už 57,4 % ekonomicky aktívnych 
obyvateľov. Priestorová štruktúra osídlenia sa tiež mení. Popri vzrastajúcom sa centre regiónu – mesta Myjavy 
a relatívnej stagnácii vidieckych obcí, dochádza k vytváraniu podružných centier v rámci kopaníc, ktoré sú 
vybavené dopravnou linkou a základnou občianskou vybavenosťou. Z nich osamostatnením vznikli v r. 1955 
nové vyššie spomínané obce. Vzdialenejšie kopanice s horšou dostupnosťou k dopravným linkám sa začínajú 
vyľudňovať. Podiel obyvateľov bývajúcich na kopaniciach i ich absolútny počet sa zmenšuje (r. 2001–16 %). [3]  

V časoch najväčšieho socialistického budovania, teda v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia sa 
mení aj štruktúra krajiny a jej výzor. Vznikajú už spomínané JRD, pôda pre fabriky, časti sídiel a komunikácie,  
sa zaberá najmä z poľnohospodárskej pôdy. Rastie tiež bytová výstavba. V meste Myjava sa vo veľkom stavajú 
nové sídliská, kde počet panelových domov neustále rastie. Až 82,2 % zo všetkého domového fondu v regióne 
spadá do obdobia výstavby v rokoch 1946-1990. T toho vyše 50 % bolo postavených v r. 1950-1970.  [4] 

V období rokov 1950-1990 nastal veľký rozvoj priemyselnej výroby. V r. 1950 vznikla SAM n.p.(z  
firmy Tauš), ako najväčší zamestnávateľ v regióne. Postupne sa rozširoval sortiment výroby a s novými halami 
pribúdalo aj zamestnancov. Od 60-tych rokov sa vyrábali priemyselné armatúry, ktoré neskôr predstavovali 
hlavný produkt v tomto závode. Tak isto vznikajú nové podniky ako OPP Kodreta, rozrastajú sa podniky ako 
Okresný stavebný podnik, v ktorom v r. 1985 pracovalo až 332 zamestnancov, ale aj mäsokombinát.  

Problémy na kopaniciach aj v tomto období, krátko pred nežnou revolúciou neutíchajú. Je to spojené 
najmä s vyľudňovaním kopaníc a s ním spojenými ďalšími javmi, ako sú starnutie obyvateľstva, problémy 
s opustenými domami a pozemkami a pod. V r. 1990 žilo na kopaniciach už len  20 % obyvateľstva z celého 
regiónu. Ale ak by sme brali do úvahy len vidiecke obyvateľstvo, tak podiel obyvateľstva žijúceho na 
kopaniciach  bol v tomto období takmer 55 %, čo je  stále pomerne vysoký podiel na vidieckom obyvateľstve.    

Zmeny, ktoré nastali po r. 1989 sa prejavili aj v tomto regióne. Postupne sa mení situácia 
v priemyselných podnikoch v regióne. Kým, vo väčšine veľkých podnikov v priemysle nastávajú v SR tesne po 
r.1989 problémy, v SAM a.s. sa  situácia nezhoršuje. Tá sa mení až od r. 1995, kedy nastali výrazné problémy, 
ktoré viedli k samotnému zániku podniku a s tým aj ku zhoršeniu celkovej situácie v regióne.  Avšak z bývalej 
SAM a.s. sa vykryštalizovali postupne rôzne spoločnosti pokračujúce vo výrobe armatúr a plastov. Medzi tie 
väčšie firmy, ktoré zamestnávajú nad 200 zamestnancov v patria SAM HOLDING a.s., Slovarm, a.s., HDO SK 
s.r.o., NASAM, a.s.,  Roussel Partners s.r.o.  a ďalšie. Tieto firmy sa zaoberajú najmú výrobou kovov 
a kovových výrobkov, ale aj výrobou strojov a nástrojov. Tým, že SAM a.s. sa rozpadla, tak dočasne stúpla 
v regióne aj miera nezamestnanosti. Kým, v r. 1993 dosahovala 11 %, neskôr stúpla asi na 15 % (dočasne nad 20 
%). Avšak od r. 1999 má opäť klesajúcu tendenciu a dnes sa tu miera  nezamestnanosti dostáva pod úroveň 4 %.  

S celkovými zmenami v spoločnosti nastávajú aj zmeny v štruktúre zamestnanosti podľa jednotlivých 
sektorov hospodárstva. Kým v r. 1990 ešte pracovalo v primárnom sektore zahrňujúcom poľnohospodárstvo, 
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lesné hospodárstvo a rybolov 10,40 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO), v r. 2001 to bolo už len 4,49 
% (v meste Myjava len 2,93 %) . Tak isto sa mení aj podiel v sekundárnom a terciárnom sektore. V priemysle 
a stavebníctve pracovalo v r. 1990 ešte 56,3 % z EAO, tak v r. 2001 bol ich podiel už len 36,89 %. Naopak, 
nárast zaznamenáva tretí sektor. Z pôvodných 25,24 % z EAO v r. 1990 až na 42,57 % v r.2001. [4]  

Situácia v oblasti podnikania a s tým spojenej najmä rozrastajúcej sa priemyselnej výroby sa zlepšuje aj 
na vidieku. Asi od polovice 90-tych rokov sa aj vo vidieckych obciach zvyšuje počet firiem, ktoré sem 
prichádzajú z iných častí SR, alebo aj z mesta Myjava, či iných okolitých miest a vytvárajú tak pracovné 
príležitosti pre tamojších obyvateľov, čo je dôležitým faktorom, pre stabilizáciu sťahovania obyvateľstva 
z vidieka do mesta Myjava. Tieto firmy tu vo väčšine prevádzkujú haly pre priemyselnú výrobu a rôzne sklady. 
Často krát sídlia v budovách starých, už nefunkčných škôl, v priestoroch bývalých roľníckych družstiev, alebo 
stavajú svoje objekty na zelenej lúke. Najmä v 90-tych rokoch nastávajú zmeny aj v poľnohospodárstve. Tieto 
zmeny boli vyvolané znížením živočíšneho chovu a tiež vyššími výnosmi z pestovania olejnín oproti obilninám. 
Kým, v 70-tych a 80-tych rokoch sa v živočíšnej sfére choval najmä hovädzí dobytok, pre ktorý tu boli ideálne 
podmienky, v 90-tych rokoch sa ich stav znižuje. Naopak, zvyšujú sa počty ošípaných. Na druhej strane sa 
zvyšuje rastlinná výroba, ktorá úzko súvisí z živočíšnou výrobou. V ostatnom čase za znižuje aj výmera ornej 
pôdy z celkovej poľnohospodárskej pôdy na úkor lúk a pasienkov. Kým v r.1981 zaberala poľnohospodárska 
pôda 56,4 % z celkovej výmery územia [2], tak v r. 2002 to bolo 59,17 % [6].  Pomer ornej pôdy sa však znižuje 
z 39 % z celkovej plochy regiónu v r. 1981 na 36,7  % v r. 2002 [6], najmä na úkor pasienkov a lúk.  

V rámci rozvoja vidieka majú veľký význam firmy v samotných vidieckych obciach. Pomáhajú pri 
znižovaní nezamestnanosti v samotných obciach, a tým aj zvyšujú úroveň spoločenského života na vidieku. 
V súčasnosti sa v obciach, teda najmä v ich strediskových častiach (o kopaniciach to neplatí) rozvíja aj oblasť 
služieb a s nimi spojené aktivity. Takmer vo všetkých obciach sa v nedávnej minulosti vybudovalo detské, 
prípadne viacúčelové ihrisko slúžiace všetkej verejnosti. V rámci budovania infraštruktúry (najmä plynofikácia 
a kanalizácia obcí) však príliš veľké pozitívne zmeny nebadať. Aj keď sa za ostatných 15 rokov plynofikovala 
obec Brestovec na 60 % (1996-1998), časť Turej Lúky - U Belanských a centrálna časť obce Rudník. Horšie je 
to s odkanalizovaním obcí, kde je tento problém daný aj samotným špecifikom regiónu a typom osídlenia.  

Po r. 1989 sa mení i situácia v oblasti bývania. V meste Myjava sa v 90-tych rokoch začalo s výstavbou 
sídliska Kamenné, na ktorom postupne pribúdajú nové bytové domy. Podobne sa situácia lepší aj v miestnej časti 
Turá Lúka (okrem kopaníc), kde najmä po r. 1990 pribúda veľa rodinných domov. Často sa sem ľudia sťahujú 
buď z mesta Myjava, alebo z iných obcí. V ostatných vidieckych obciach sa v tomto období stavali najmä nové 
rodinné domy, avšak nie na súvislom území, ale skôr každý individuálne. No aj tu sa vyskytli pozitívne impulzy 
pre ďalší rozvoj výstavby. Napr. v  Rudníku sa postavil obytný dom so 16 bytmi a výstavba ďalšieho je na pláne 
v blízkej budúcnosti. Podobne je na tom Brestovec, kde sa pripravujú pozemky, vrátane budovania inžinierskych 
sietí pre individuálnu bytovú výstavbu v počte asi pre 50 rodinných domov v časti Kržle. V ostatných obciach sú 
tieto čísla podstatne menšie, avšak aj tu sa situácia postupne mení k lepšiemu a narastá nielen kvantitatívny 
ukazovateľ, ale aj kvalitatívny, ktorý je tiež veľmi dôležitý a má veľkú výpovednú schopnosť. Avšak tieto 
aktivity badať najmä v centrálnych častiach obcí a nie na kopaniciach, kde ja domový fond stále zastaraný.   
 
Záver 
Prínos tejto práce spočíva v skúmaní zmien funkcie kopaníc v regióne Veľkej Myjavy v 2. polovici 20.stor. a v 
obsiahnutí niektorých faktorov súvisiacich s týmito zmenami, a tu  stručne zhrnutých: 
- Funkcia kopaníc sa postupne mení z obytnej na rekreačnú, čo nám dokazujú vyššie spomínané fakty. 
- Podiel trvale bývajúceho obyvateľstva na kopaniciach neustále klesá a stále sa zväčšuje rozdiel tohto 

poklesu medzi kopanicami a centrom obce. 
- Nedostatočné pokrytie kopaníc ponukou a kvalitou služieb, ale tiež komplexnou perspektívou do 

budúcnosti, a s tým spojené sťahovanie sa obyvateľstva do miest.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Článek se zabývá možnostmi a problémy spojenými s automatickým vyhledáváním hranic elementárních forem 
georeliéfu, což by měl být první krok k jejich vymezování. Celý tento proces elementarizace by měl přinést 
zkvalitnění analýzy morfologie reliéfu pomocí připravovaného Geomorfologického informačního systému. 

Geomorfologický informační systém (GmIS) je speciální typ geografického informačního systému 
(GIS) zaměřeného na sběr, správu a analyzování geomorfických informací. GmIS je výborný nástroj na 
provádění geomorfologických analýz. [7] 

V našich podmínkách je GmIS vytvářen ve spolupráci Katedry matematiky – oddělení geomatiky, 
Fakulty aplikovaných věd a Katedry geografie, Fakulty pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni a dále 
Katedry fyzické geografie a geoekologie, Fakulty přírodovědecké, Univerzity Komenského v Bratislavě. 
Koncepce, fyzický model databáze a možnosti geomorfologických analýz jsou popsány v [7] a [8]. Následující 
text se věnuje jedné z důležitých součástí GmIS - vymezování elementárních forem georeliéfu. 
 Elementární formy georeliéfu tvoří jádro celého GmIS. Klíčová úloha elementárních forem georeliéfu 
spočívá v tom, že se z vymezených a určených elementárních forem georeliéfu odvozují další typy dat, 
využívané pro analýzy v GmIS. Vymezování elementárních forem georeliéfu nyní probíhá expertem-
geomorfologem, kdy geomorfolog vymezuje hranice jednotlivých elementárních forem a určuje jejich typ podle 
vrstevnicového podkladu na základě svých zkušeností. Přínosem této práce by mělo být částečné 
zautomatizování procesu elementarizace. 
  
Materiál a metódy 
Vymezování hranic elementárních forem georeliéfu předchází kvalitní příprava vstupních dat. Tato příprava 
zahrnuje selekci kvalitních vstupních výškových dat, výškový povrch interpolovaný z těchto dat a dále výpočet 
povrchů odvozených morfometrických charakteristik. 
 Jako vstupní data byl použit ZABAGED (Základní báze geografických dat), mapové listy: 21-44-03, 
21-44-04, 21-42-23, 21-42-24, 21-44-08, 21-44-09. ZABAGED byl zvolen s ohledem na to, že pro generování 
kvalitního digitálního modelu reliéfu (DMR) jsou zapotřebí kvalitní výšková data. Jedná se o území Černého a 
Čertova jezera na Šumavě. S pomocí odborníků z oblasti geomorfologie bylo v této oblasti vybráno testovací 
území, které obsahuje charakteristiky vhodné pro elementarizaci georeliéfu. 

Pro vymezování hranic elementárních forem georeliéfu byl zvolen rastrový přístup. Z toho plyne, že ze 
vstupních výškových dat musíme interpolovat rastrový povrch výšek, což je pravidelná čtvercová mřížka, jejíž 
jednotlivé buňky obsahují hodnoty nadmořské výšky. Rastrovému přístupu se věnuje například [4] a je obsažena 
ve většině publikací o GIS. 

Pro interpolaci byl zvolen nekomerční GIS GRASS v.6.1, který nabízí, mimo jiné interpolační 
algoritmy, interpolaci pomocí RST spline (RST = Regularized Spline with Tension = regulární spline pod 
napětím). Testováním jednotlivých interpolačních algoritmů v GIS GRASS se věnuje např. [10]. Z [10] vyplývá, 
že interpolace pomocí RST je pro tuto oblast nejvhodnější. Teorie pro výpočet RST je uvedena např. ve [2] a 
[9], postup pro výpočet výškového rastru je např. v [1] a [10]. 

Při aplikaci algoritmů vymezující hranice elementárních forem georeliéfu se však ukázalo, že hustota 
vstupních bodů je příliš vysoká. Bylo tedy nutné připravit vstupní data tak, aby při zachování maximální 
polohové přesnosti obsahovala menší počet vstupních bodů. Jedná se o tzv. „metodu trendu“, kdy při interpolaci 
zaniknou drobné geomorfologické útvary, ale vystihne se globální trend povrchu. [10] 

Hranice elementárních forem budeme vyhledávat v površích odvozených z interpolovaného rastru 
nadmořských výšek. Jedná se o morfometrické charakteristiky prvního řádu (gradient skalárního pole výšek, 
úhel sklonu topografické plochy γN, orientace topografické plochy vůči světovým stranám AN), morfometrické 
charakteristiky druhého řádu (normálová křivost (KN)n, horizontální křivost Kr, křivost spádnic v zobrazovací 
rovině – rotor, normálová změna gradientu ag) a odvozené povrchy vyšších řádů. Popis vlastností a odvození 
jednotlivých odvozených charakteristik jsou uvedeny v [1], [5] a [11]. 

Specifické strukturální elementy pole zajišťují přirozený základ pro jeho segmentaci. Tyto elementy 
můžeme nazvat singulární linie a body. Mezi tyto elementy patří např. extrémní body a linie (vrcholy, depresní a 
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sedlové body, hřbetnice), inflexní body a nespojitosti pole nadmořských výšek a dalších odvozených polí. [6] 
Z toho plyne, že pro vyhledání hranic elementárních forem musíme v rastrech odvozených morfometrických 
charakteristik vyšších řádů hledat lokální extrémy. 
 
Výsledky a diskusia 
Vyhledání lokálního maxima z okolních sousedů 
První a nejjednodušší metoda vyhledání lokálních maxim je porovnávání hodnot v nějakém n-okolí buňky. 
Vstupní výškový rastr budeme považovat za matici o rozměru [m,n]. Algoritmus prochází vstupní data nejprve 
po řádcích a aktuální buňku ai,j označí jako lokální maximum pokud ai,j > ai,j-1 ∧  ai,j > ai,j+1. Stejný postup je 
následně aplikován i na sloupcích vstupních dat za použití podmínky: a  > a  ∧i,j i-1,j  a  > a . (viz. obr. 1)  i,j i+1,j

 
    Obr.1 Metoda maxima z okolních sousedů          Obr.2 Metoda vyhledání maxim metodou rozplavu 

Vyhledání lokálního maxima metodou rozplavu 
Algoritmus prochází vstupní data po řádcích a vyhledává lokální maxima pomocí stejného principu jako 
předchozí metoda. Po nalezení lokálního maxima v řádku (na obrázku 3 hodnota 4) je ze 3 buněk které jsou pod 
aktuálně nalezeným lokálním extrémem opět vyhledáno maximum – část 2 obrázku 3. Postup se stále opakuje, 
dokud není dosaženo podmínek zapsaných ve zdrojovém kódu algoritmu. (viz. obr. 2) 

 
Obr. 3 Metoda rozplavu 

Vyhledání lokálního maxima pomocí fuzzy klasifikace 
Fuzzy klasifikace je pro GIS velmi atraktivní, protože nabízí nové možnosti kvantifikace prostorové variability 
tříděných objektů a analyzování prostorové příslušnosti k jednotlivým třídám. V případě \emph{fuzzy k-means} 
klasifikace je každé testované buňce rastru přiřazena hodnota příslušnosti do určité třídy. Hodnota 0 znamená 
žádná příslušnost do této třídy a 1 absolutní příslušnost.[3] Pro každou buňku vstupního rastru je spočítána 
hodnota sklonu, křivosti vrstevnic Kr a ACV (Anisotropic Coefficient of Variation). Pomocí těchto dat  se 
spočítá příslušnost každého pixelu do příslušných tříd. (viz. obr. 4) 
 
Vyhledání lokálního maxima pomocí Cannyho hranového detektoru 
V prvním kroku je na vstupní data aplikován Cannyho hranový detektor. Ten vyhledá hrany, které odpovídají 
inflexním bodům ve vstupních datech. Následně se mezi těmito inflexními body vyhledají lokální maxima a 
minima. Při aplikaci tohoto přístupu se dá snadno vypočítat mohutnost hranice. (viz. obr. 4) 
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    Obr.4 Maxima vymezené pomocí fuzzy klasifikace       Obr. 5 Maxima vymezená pomocí Cannyho detektoru 
 
Záver  
Z testovaných metod, i přesto že nedosáhla nejlepších výsledků, bude pro následující testování vymezování 
hranic elementárních forem georeliéfu vybrána metoda vyhledávání lokálních extrémů pomocí Canny hranového 
detektoru. Tento přístup, s ohledem k variabilitě algoritmu pomocí změny vstupních parametrů a možnosti 
výpočtu mohutnosti hranic, slibuje nadějné výsledky.  
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Úvod a formulácia cieľa  
V druhej polovici 20. storočia dochádza k významným zmenám demografického správania sa obyvateľstva vo 
všetkých európskych krajinách. Zásluhou značných zmien, ktoré sa prejavili vo vývoji mnohých populačných 
procesov a vo formovaní populačných štruktúr sa aj na Slovensku štúdiu populačných javov venuje značná 
pozornosť. Okrem zmien populačných procesov prirodzenej reprodukcie, nastáva zmena aj v populačných 
štruktúrach. Taktiež sa objavujú aj nové možnosti pracovného uplatnenia sa, otvorenie hraníc umožňuje pohyb 
obyvateľstva, predlžuje sa príprava na povolanie, vzrastá emancipácia žien. Tieto javy pôsobia na odďaľovanie 
uzatvárania manželstva, zvyšujúci sa priemerný vek pri sobáši, a tým aj na narodenie detí. Rozhodujúca časť 
plodnosti sa v podmienkach Slovenska realizuje práve v manželstve, preto je dôležité hľadať príčiny 
odďaľovania vstupu do manželstva. [2, 3] 

Vzdelanie, ako jeden z javov, stále viac nadobúda kľúčovú rolu. Vzdelanie ľuďom ponúka orientáciu 
a možnosti v stále viac zložitom svete, umožňuje im podieľať sa na podobe ich sociálneho života a je kľúčom 
k zamestnaniu a aj základom ekonomického rastu jedinca, ako aj celej spoločnosti. 
 Cieľom tejto práce je poukázať na väzbu medzi úrovňou vzdelania a sobášnosťou, čiže populačným 
procesom, pri ktorom sa začína formovať rodina, a to uzatváraním manželstva. Zmeny v proporcionálnom 
zastúpení ženatých a vydatých v populácii sa tak bezprostredne týkajú predovšetkým vývoja plodnosti. 

 
Materiál a metódy 
K analýze sobášnosti podľa vzdelania som potrebovala množstvo štatistických materiálov. Tieto údaje som 
zhromaždila zo Štatistických ročeniek a z publikácií o Pohybe obyvateľstva. Zo sčítaní obyvateľstva som 
využila najmä údaje o vzdelanostnej štruktúre obyvateľov, pretože dosiahnutý stupeň vzdelania sa u nás zisťuje 
len pri sčítaní obyvateľstva. Údaje o sobášoch podľa vzdelania sa v slovenskej štatistike evidujú od roku 1976 
a v tejto analýze sú spracované dáta do roku 2005.  

 
Výsledky a diskusia 
Dôležitú úlohu pri rozsahu a intenzite zmien reprodukčného správania zohráva vzdelanie obyvateľstva, najmä 
však vzdelanie žien. Prístup žien k vyššiemu vzdelaniu a ich zvyšujúca sa účasť na trhu práce je jedným 
z najvýznamnejších znakov súčasnosti. Sobášenie sa, rodenie detí a starostlivosť o rodinu a domácnosť je 
cieľom v živote ženy, nie však jediným. Okrem toho, mladí ľudia navštevujúci školu, „nie sú pripravení“ na 
vstup do manželstva a rodičovstva. Úloha študentky a matky je dostatočne náročná, preto veľa žien odkladá 
fertilitu dovtedy, kým nedosiahnu želanú výšku vzdelania. [1, 2] 
 Čo sa týka samotného vývoja počtu neviest a ženíchov podľa vzdelania z obrázku 1 môžeme vidieť, že 
počas celého sledovaného obdobia (1976-2005) dosahujú najvyššiu početnosť nevesty s najvyšším ukončeným 
vzdelaním stredoškolským s maturitou. Od roku 2000 dokonca prekračujú 50% hranicu, teda polovica zo 
všetkých neviest má ukončené stredoškolské vzdelania s maturitou. Naopak najväčší pokles zaznamenávajú 
osoby s najvyšším ukončeným vzdelaním základným – a to u oboch pohlaví. U mužov je to prepad o 18%, 
u žien dokonca o 25%. Dôvodom je nielen znižovanie počtu obyvateľov s týmto vzdelaním, ale aj nepriaznivá 
veková štruktúra (jedná sa najmä o osoby vyššieho veku). U mužov až do roku 1999 dominovali stredoškoláci 
bez maturity a až po tomto roku „prenechali“ pomyselné prvé miesto ženíchom s najvyšším ukončeným 
vzdelaním s maturitou. Tento rozdiel medzi mužmi a ženami je spôsobený  rôznym typom škôl, ktoré poskytujú 
tieto stupne vzdelania. Stredoškolské vzdelanie bez maturity poskytujú prevažne školy s „chlapčenskými“ 
odbormi  a stredoškolské vzdelanie s maturitou prevažne „dievčenskými“ (obchodné akadémie, zdravotné 
školy...). Vysokoškolsky vzdelaní vykazujú podobný priebeh u neviest aj u ženíchov, v období socializmu je to 
len veľmi mierny rast hodnôt, po roku 1989 nastáva oveľa prudší rast.  V roku 1989 sa celkový podiel 
vysokoškolsky vzdelaných neviest pohyboval okolo 8% zo všetkých vydávajúcich sa žien, v roku 1997 to bolo 
10%, v roku 2005 už 22%! U mužov zaznamenávame tiež veľký nárast, ale nie je až taký intenzívny ako u žien 
(1989 – 10%, 2005 – 20%).  
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Obr. 1. Vývoj počtu neviest a ženíchov podľa vzdelani
Zdroj: [ 4, 7 ]  
 

Lepšiu výpovednú hodnotu ako jednoduc
diferenčných mier, kedy sledujeme počet neviest, resp. ženíchov z jednotlivých typov vzdelania prepočítaných 
na 1000 žien, resp. mužov toho ktorého vzdelania. Eliminujeme tým skreslenie, ktoré vzniká nerovnakým 
počtom obyvateľov s jednotlivými typmi vzdelania.  

Z grafu diferenčných mier za roky 1980 a 1991 (Obr. 2.) vidíme, že prvé a druhé miesto v početnosti 
neviest vzhľadom na ich dosiahnuté vzdelanie sa nezmenilo ani po prerátaní na celkový počet žien s daným 
typom vzdelania. Najviac sa vydávajú ženy so stredoškolským vzdelaním s maturitou, tesne nasledované ženami 
so stredoškolským vzdelaním bez maturity. Veľký rozdiel sa zistil pri ostatných dvoch typoch vzdelania, teda 
základného a vysokoškolského. Vysokoškolsky vzdelané nevesty sa vydávajú s intenzitou skoro 30 neviest na 
1000 vysokoškolsky vzdelaných žien (rok 1980), neviest s najvyšším ukončených stupňom základným bolo 
v roku 1980 len 8,5 na 1000 žien s týmto vzdelaním. Skutočný počet neviest so základným vzdelaním bol v roku 
1980 až 9588, teda 24,2% z celkového počtu neviest, neviest s vysokoškolským vzdelaním bolo len 2164, teda 
5,5%. Diferenčné miery však práve zohľadňujú skutočnosť, že aj keď v roku 1980 mali ženy s najvyšším 
ukončeným stupňom základným až skoro 60% zastúpenie v populácii, dá sa predpokladať, že sa medzi nimi 
nachádza aj vysoké percento žien, ktoré už nie sú vo fertilnom veku (ženy s vysokoškolským vzdelaním tvorili 
podľa Sčítania ľudu v roku 1980 3,8% z celkového počtu žien). Zaujímavý je však, najmä u žien rok 2001, kde 
sa na prvé miesto dostávajú nevesty vysokoškoláčky. Dosahujú hodnotu 18,3‰, teda 18,3 neviest 
vysokoškoláčok na 1000 vysokoškolsky vzdelaných žien. Za nimi nasledujú s hodnotou 16,2 ženy so stredným 
vzdelaním s maturitou a až za nimi stredoškoláčky bez maturity a nevesty so základným vzdelaním. Je to úplne 
iné poradie ako v roku 1991, kde boli, síce tesne, na prvom mieste stredoškoláčky bez maturity, za nimi 
stredoškoláčky s maturitou a až za nimi vysokoškolsky vzdelané nevesty. 

Pri sledovaní diferenčných mier u mužov vidíme, že graf pre rok 1980 má podobný priebeh ako 
u neviest. Teda na prvom mieste sú ženísi so stredným vzdelaním s maturitou, za nimi nasledujú v tesnej 
blízkosti ženísi so stredným vzdelaním bez maturity, vysokoškoláci a ženísi so základným vzdelaním. Nápadný 
rozdiel je len v nižších hodnotách prvých dvoch typov vzdelania. Ženísi so základným a vysokoškolským 
vzdelaním dosahujú takmer rovnaké hodnoty ako nevesty s týmto vzdelaním. Taktiež v roku 2001 je situácia 
podobná ako žien, stále sú však v miernom náskoku muži stredoškolsky vzdelaní s maturitou pred 
vysokoškolákmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. 2. Počet neviest a ženíchov podľa úrovne dosiahnutého vzdelania na 1000 žien, resp. mužov s príslušnou 
úrovňou vzdelania na Slovensku v rokoch 1980, 1991, 2001  
Zdroj:  [ 4, 5, 6, 7, 8 ] 

a na Slovensku v rokoch 1976-2005  

hé ukazovatele vývoja počtu sobášov má ukazovateľ 
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Záver 
Dlhodobý a relatívne stabilný model reprodukčného a rodinného správania populácie Slovenska sa na začiatku 
90. rokov prudko zmenil. Postupné prispôsobovanie sa novým politickým, hospodárskym a ekonomickým 
podmienkam zapríčinilo zvrat vo vývoji takmer všetkých demografických ukazovateľov. Vývoj rodinného 
správania v najbližších rokoch naznačujú demografické charakteristiky súčasného a nedávneho populačného 
vývoja. S veľkou pravdepodobnosťou sa v populácii udrží stále dominantný model tradičnej rodiny, právne 
legalizovaný sobášom. Manželstvo na Slovensku sa „teší“ vysokej prestíži, a to aj napriek tomu, že alternatívne 
formy spolužitia sú stále častejšie. Počet osôb žijúcich v manželstve bude s veľkou pravdepodobnosťou naďalej 
klesať. Mladí ľudia, ktorí sa pre manželstvo rozhodnú, budú doň vstupovať vo vyššom veku. Dôvodom 
zvyšovania sobášneho veku bude nielen častejšie štúdium na vysokých školách, ale aj snaha získať kvalifikáciu 
a postavenie v zamestnaní, dosiahnuť určitú ekonomickú nezávislosť, zabezpečiť si bývanie, atď. [9] 
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 Zmeny poľnohospodárskeho využitia krajiny vzhľadom na prírodný potenciál 
Slovenska analyzované pomocou dátových vrstiev CORINE land cover 
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Úvod a formulácia cieľa  
Poľnohospodárstvo  je veľmi citlivou súčasťou slovenskej ekonomiky. Zvlášť po roku 1989  prešlo veľkou 
zmenou súvisiacou s politickými, ekonomickými a inými zmenami, kedy sa možnosti a  práva vlastníkov 
výrazne zmenili (zmena z kolektívneho na súkromné vlastníctvo, reštrukturalizácia, reorganizácia a zmena 
smerovania poľnohospodárstva). Napriek týmto zmenám dosahovala rozloha poľnohospodárskych areálov 
v roku 2000 podľa dátovej vrstvy krajinnej až 49,7 % celkovej rozlohy Slovenskej republiky. 

Cieľom tohto príspevku je načrtnúť smerovanie ľudských aktivít v krajine spojených s jej 
poľnohospodárskym využitím. Konceptuálne sa  tento príspevok opiera o analýzu prírodného potenciálu 
chápaného z hľadiska vhodnosti prírodnej krajiny, čiže stabilnej charakteristiky a poľnohospodárskej krajiny, 
resp. jej zmien ako dynamickej charakteristiky krajiny. Poznanie prírodnej vrstvy sa prezentuje prostredníctvom 
máp prírodnej krajiny, poznanie humánnej vrstvy najčastejšie prostredníctvom máp využitia krajiny, alebo 
krajinnej pokrývky (land cover/ land use maps). Už ich jednoduché porovnanie dovoľuje analyzovať závislosti 
a korektnosť využitia krajiny vzhľadom na prírodné predpoklady [6]. 
  
Materiál a metódy 
Analýza prírodného potenciálu pre poľnohospodárske využitie Slovenska vychádzala z mapy prírodnej krajiny 
z roku 2000 [6], ktorá v zmysle tohto autora vychádza z analýz kľúčových vlastností a vzťahov, rozhodujúcich 
pre fungovanie autoregulačného a autoregeneračného mechanizmu krajiny,  pričom je formulovaná ako 
rekonštrukcia krajiny pred zásadným vstupom človeka prostredníctvom jeho aktivít do pôvodnej krajiny 
v reláciách súčasných klimatických podmienok [2]. Na základe týchto charakteristík sa prírodná krajina 
diferencuje na jednotlivé typy identifikované pomocou vzťahov interagujúcich komponentov krajiny, pričom ide 
o unikátne triedy resp. typy  charakteristické relatívne homogénnymi vlastnosťami (Obr. 1, Tab. 1). 

 
 
 

 
Identifikácia poľnohospodárskej krajiny Slovenska resp. analýza zmien sa opierala o poľnohospodárske areály 
vyčlenené pomocou dátových vrstiev CORINE Land Cover 1990 a 2000, predstavujúce priemet prírodných 
a priestorových daností (morfopolohových a bioenergetických) a zároveň súčasného využívania krajiny, t.j. 
spoločnosťou, resp. človekom pretvorenej (kultivovaných objektov) alebo vytvorenej (umelých objektov) 
krajiny [3]. Poľnohospodárske areály tak mohli byť charakterizované  4  triedami  poľnohospodárskych areálov 
na druhom klasifikačnom stupni, v súlade s legendou CORINE land cover (Obr. 2, Tab.2). Pre lepšiu analýzu  
boli jednotlivé dátové vrstvy konvertované do štvorcovej siete rastrového formátu s veľkosťou  štvorca 1 ha, 
čím celé územie Slovenska pokrývalo 490l661 štvorcov.  

Za účelom  hodnotenia boli jednotlivým typom poľnohospodárskych areálom pridávaná kvalitatívna 
typológia, pričom ako hlavné hodnotiace kritérium bolo stanovené množstvo práce potrebnej na 
obhospodarovanie, resp. zachovanie  príslušného typu poľnohospodárskeho areálu.  

Obr.1: Prírodnej krajina SR diferencovaná na základe poľnohospodárskeho potenciálu 
           a digitálny model reliéfu SR 
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Podobným spôsobom bol hodnotený aj poľnohospodársky potenciál na základe typov prírodnej krajiny, 

kde hodnotiace kritérium predstavoval celkový ráz krajiny. Obe  kvalitatívne hodnotenia pozostávali z 
rovnakého počtu stupňov (4) zoradených od najkvalitnejšieho zvyšujúcich sa ascendentne ( Obr.3). Vzájomným 
prepojením jednotlivých vrstiev technikou „overlay“ sme dostali výslednú databázu hodnotiacu 
poľnohospodársky potenciál a reálny stav resp. dynamiku poľnohospodárskych areálov. 
 
                    Tab. 1: Kategórie prírodnej krajiny a ich stupne v rámci kvalitatívneho hodnotenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Výsledky a diskusia 
Poľnohospodársky potenciál bol hodnotený prostredníctvom prírodnej krajiny. Ireverzibilná sídelná štruktúra 
v krajine svojim dynamickým rozvojom má tendenciu redukovať poľnohospodársku krajinu. Redukcia je však 
limitovaná závislosťou sídelných foriem krajiny od poľnohospodárskych [7]. 
 
               Tab. 2: Kategórie krajinnej pokrývky a ich stupne v rámci kvalitatívneho hodnotenia 

Obr.2: Poľnohospodárske areály v triedach krajinnej pokrývky v roku 1990 a 2000  a ich stupne v rámci 
           kvalitatívneho hodnotenia 

v km2Stupeň v %   
      1. INTRAMONTÁNNA NÍŽINNÁ KRAJINA 

1 1.1. Rovinná akumulačná krajina 7787 15,9 
2 1.1. Pahorkatinná akumulačno-erózna krajina 6228 12,7 

      2. MONTÁNNA KRAJINA  

3 
2.1. Kotlinová, brázdová a dolinová erózno-akumulačná 
krajina 11699 23,9 

4 2.2. Montánna erózno-denudačná krajina 23302 47,5 

  Stupeň 1990 2000 
v km2 v km2    v % v % 

2. POĽNOHOSPODÁRSKE AREÁLY           
1 2.1 Orná pôda  16760 34,2 16703 34,0 
2 2.2 Trvalé kultúry 409 0,8 360 0,7 
3 2.3 Areály tráv 3199 6,5 3005 6,1 
4 2.4 Heterogénne poľnohospodárske areály 4256 8,7 4329 8,8 

OSTATNÉ TYPY AREÁLOV KRAJINNEJ POKRÝVKY   24434 49,8 24661 50,3 
 

V prípade  prírodnej krajiny sa  pri kvalitatívnom meraní z poľnohospodárskeho hľadiska ako 
najvýznamnejšia hodnotila rovinná akumulačná krajina, kým najnižšie kvalitatívne vlastnosti dosahovala 
montánna erózno-denudačná krajina (hodnota 4). Podobným spôsobom hodnotená krajinná pokrývka 
vykazovala na úrovni poľnohospodárskych areálov  najvýznamnejšie kvalitatívne vlastnosti pri areáloch ornej 
pôdy, naopak najnižšie množstvo práce potrebnej na obhospodarovanie, alebo zachovanie bolo pripísane 
heterogénnym poľnohospodárskym areálom (hodnota 4).  Vo vzťahu prírodného potenciálu 
k poľnohospodárskemu využívaniu krajiny boli nájdené určité logické závislosti, vyplývajúce najmä 
s parciálnych fyzickogeografických predpokladov. Ide najmä o dominantné zastúpenie ornej pôdy v rovinatých 
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častiach a jej výrazné ubúdanie so 
zhoršujúcimi sa prírodnými predpokladmi, 
nárast podielu areálov tráv a heterogénnych 
poľnohospodárskych areálov 
v nepriaznivejších oblastiach  (Obr.3). 

Zmeny poľnohospodáskych areálov 
krajinnej pokrývky v súlade CORINE land 
cover vo vzťahu k prírodnému prostrediu na 
druhej, skúmanej úrovni nedosahujú 
markantné rozdiely, čo môže byť spôsobené 
rôznymi zložitými procesmi ku ktorých 
odhaleniu by mohlo napomôcť rozšírenie 
tejto metodiky hodnotenia na tretiu, 
hierarchicky nižšiu úroveň. 
 
 

 
 

  
Záver 
Pochopenie zmien krajinnej pokrývky predstavuje významnú intelektuálnu výzvu, pretože ide o výsledok 
vplyvu rôznych, často veľmi zložitých  procesov (driving forces) vyplývajúcich z orientácie skúmaného 
problému (point of view). V prípade štúdia prírodného potenciálu v kontexte so zmenami krajinnej pokrývky sa 
vynára množstvo otázok: Ktoré faktory prostredia korelujú s krajinnou pokrývkou, zvlášť s areálmi 
poľnohospodárskych plôch? Ktoré sú kvalitatívne najvýznamnejšie? Každopádne analýza vzťahu týchto dvoch 
kvalitatívnych charakteristík (prírodnej krajiny a krajinnej pokrývky) môže poskytnúť dobrý základ pri 
plánovaní udržateľného  využívania krajiny v súvislosti s prírodno-ekologickými vlastnosťami územia. 
Výsledky tejto analýzy budú v budúcnosti detailnejšie prepracované a verifikované vo väčších mierkach. 
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Obr.3: Zastúpenie poľnohospodárskych areálov krajinnej
           pokrývky  v jednotlivých typoch prírodnej krajiny
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Úvod a formulácia cieľa  
Problematika súčasnej sociálno-priestorovej diferenciácie územia a vzniku marginálnych oblastí začína byť 
v súčasnom období populárnym trendom aj v geografii. Postupne sa ťažisko výskumu presúva z  fyzicko-
geografických a geometrických faktorov diferenciácie územia na sociálno-demografické, kultúrne a ekonomické 
faktory vzniku disparít. Vo veľkej miere sa sociálno-priestorovej polarizácii priestoru disparít venujú príbuzné 
odbory geografie ako priestorová sociológia (Gajdoš, Pašiak, Falťan),ekonómia (Tvrdoň, Hamalová) a iné. Aj 
v geografických smeroch sa niektorí vedci už dlhšie časové obdobie zaoberajú sociálno-kultúrnymi impulzmi 
diferenciácie regiónov. V Českej republike, ktorá má dlhú tradíciu  vo výskume regionálnych disparít, študuje 
sociálno-kultúrne faktory na mikreoregionálnej a lokálnej úrovni najmä „brnenská škola“ (Vaishar, Mikulík, 
Koutný, Zapletalová, a i.) Na Slovensku  sú to predovšetkým Ira, Huba, Rajčáková, Korec. Zlepšovanie kvality 
ľudských zdrojov pokladajú za dôležité aj na riadiacich pozíciách vlády a EÚ, preto je rozpracovaná aj v  
samostatnom dokumente Sektorový operačný plán ľudské zdroje, ktorý kladie dôraz na zvyšovanie kvality 
počiatočného vzdelávania, možnosť a rozvoj celoživotného vzdelávania, mobilitu pracovnej sily, 
nezamestnanosť. Teda rast zamestnanosti na základe kvalifikovanej a mobilnej pracovnej sily. 

Cieľom tohto príspevku je na vybranom regióne Kysúc poukázať na vplyv kvality ľudského potenciálu 
ako dôležitého činiteľa  a nielen prijímateľa rozvoja regiónu. Preto príspevok v rámci svojho rozsahu poukazuje 
na vybraných ukazovateľoch ich vzájomnú prepojenosť, čím by mal upozorniť na dôležitosť rozvoja a hlbšieho 
výskumu faktorov sociálno-priestorovej  diferenciácie regiónov v geografii. 
 
Materiál a metódy 
Ako modelové územie sme zvolili územie regiónu Kysúc, teda administratívnych okresov Čadca a Kysucké 
Nové Mesto, ktoré v uplynulom transformačnom období prešlo viacerými zmenami. Tieto silno poznamenali 
nielen ekonomickú sféru, ale predovšetkým obyvateľov regiónu a kvalitu ľudského potenciálu v ňom. Obdobie 
výskumu sme stanovili medzi rokmi 1991 a 2006, no niektoré charakteristiky sú štatisticky vykazované len ku 
sčítaniam  obyvateľstva v rokoch 1991 a 2001 (dosiahnuté vzdelanie, pracovné zamerania, dochádzka za 
prácou) 

Pri spracovaní boli použité poznatky z literatúry uvedenej v Zozname použitej literatúry, štatistické 
údaje zo Sčítania obyvateľov , domov a bytov v rokoch 1991, 2001 a štatistických lexikónov z rokov  1991, 
2001 a 2006. 

Kvalita ľudského potenciálu sa v literatúre hodnotí predovšetkým na základe demografických, 
vzdelanostných a sociálnych ukazovateľov, ktoré sa spracúvajú jednak matematicko-štatistickými metódami 
najmä viacrozmerných štatistík, ale aj behaviorálne metódy dotazníkového zisťovania, riadeného rozhovoru atď. 
Pre potreby príspevku sme zvolili: index starnutia ako podiel obyvateľov v poproduktívnom veku k počtu 
obyvateľov v predproduktívnom veku, podiel obyvateľov s vysokoškolským a stredným vzdelaním s maturitou, 
index odchádzky za prácou ako podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou ku počtu ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, počet fyzických osôb na 100 obyvateľov, počet právnických osôb na 100 obyvateľov a mieru 
nezamestnanosti. 
 
Výsledky a diskusia 
Prehĺbenie regionálnych disparít v rámci Slovenska ako i na lokálnej úrovni a kumulácia viacerých sociálnych, 
infraštruktúrnych a ekonomických problémov viedli k zložitejšiemu priebehu transformácie a zvýšenej emigrácii 
obyvateľov do miest (mladí obyvatelia s vyšším vzdelaním). Emigrácia prebiehala predovšetkým do 
prosperujúcejších jadrových regiónov, na lokálnej úrovni z vidieka do miest, čo ešte viac umocnilo 
marginalizáciu území. Regióny i samotné obce preto v súčasnosti majú rozdielne možnosti využívať svoje 
potenciály (ľudské, ekonomické, environmentálne, atď.) na zabezpečenie svojho rozvoja.  

Po roku 1989 zmeny v spoločnosti a otvorenie trhu prinieslo nárast konkurencie medzi podnikmi ale aj 
medzi regiónmi. V procese transformácie ekonomiky, ktorá znamenala stratu odberateľov na trhoch Varšavskej 
zmluvy, nastal úpadok a zastavenie výroby v mnohých nerentabilných prevádzkach. Nasledovalo hromadné 
prepúšťanie, rast nezamestnanosti, čo spôsobilo nižšiu kúpyschopnosť obyvateľstva, pokles životnej úrovne 
a ďalšie sprievodné javy. 
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Problémy v období po roku 1989 sa stali najmarkantnejšími najmä v regiónoch s jednostrannou 
orientáciou na jeden druh priemyselnej výroby s malým počtom nosných podnikov zamestnávajúcich veľký 
počet obyvateľov. Tieto regióny sa tak dostali nielen do hlbokej ekonomickej, ale aj sociálnej krízy. Na slabo 
štruktúrovaný priemysel bol naviazaný aj celý systém vzdelávania orientujúci sa predovšetkým na učňovské 
vzdelanie v danom priemyselnom odvetví. Obyvateľstvo krachom nosných podnikov prišlo o prácu, no 
jednostranným zameraním a nízkou úrovňou vzdelania nebolo schopné flexibilne reagovať na nové podmienky. 
Medzi takéto regióny patrí aj región Kysúc. 

Jedným z významných demografických charakteristík kvality ľudského potenciálu je veková štruktúra 
populácie regiónu. Regióny s vyšším podielom obyvateľstva v predproduktívnom veku dávajú z dlhodobého 
hľadiska pozitívny predpoklad, pri rastúcej kvalite vzdelanosti, na dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Na 
jeho vyjadrenie bol použitý index starnutia populácie. V roku 1991 najväčší podiel obcí mal index starnutia 
medzi 50 a 75. Väčšina obcí patrila z hľadiska vekovej štruktúry k výrazne progresívnemu typu, iba malá časť 
obcí so zlou dopravnou dostupnosťou k mestským centrám ako Makov, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie, Dlhá 
nad Kysucou, boli už výrazne starnúce. Najvyšší podiel mladého obyvateľstva mali okresné mestá Čadca 
a Kysucké Nové Mesto, ktoré boli atraktívne v tom období pre mladé rodiny, čím dochádzalo k ich emigrácii 
z vidieka do miest, čo zvyšovalo podiel detskej zložky v mestách a jej úbytok vo vidieckych obciach. Nižšie 
indexy starnutia populácie dosahovali aj obce v blízkosti mestských centier.  Pri porovnaní patrili obce okresu 
Kysucké Nové Mesto už viac k stagnujúcemu typu populácií s indexom starnutia medzi 90 a 110, naopak 
populácie obcí okresu Čadca ešte stále výrazne patrili progresívnemu typu. Za desaťročie sa už však zvýraznil 
celoslovenský trend starnutia populácie. Celý región sa z hľadiska vekovej štruktúry výrazne posunul do 
stacionárneho typu s indexom starnutia okolo 100, opäť výrazne regresívne populácie mali obce vzdialené od 
centier podobne ako v predchádzajúcom období. Taktiež došlo počas obdobia 1991-2001 k výraznej emigrácii 
obyvateľov do väčších centier v okolí ako napr. Žilina, kde mali väčšiu možnosť zamestnať sa. Napriek tomu 
región Kysúc stále disponuje vysokým podielom mladého obyvateľstva oproti iným regiónom Slovenska.  

Rast dosiahnutého stupňa vzdelania populácie, je považovaný za jeden z najvýznamnejších faktorov 
rastu kvality ľudského potenciálu. Avšak je dôležité aby orientácia vzdelania obyvateľov korešpondovala 
s požiadavkami trhu práce a zamestnávateľov. Dlhodobo región Kysúc patrí medzi regióny s nízkym zastúpením 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí (2-6 %), čo je v oboch obdobiach pod priemerom Slovenska (1991 okolo 7%, 
2001 okolo 9%). Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov bol vyšší v okrese Kysucké Nové Mesto oproti 
okresu Čadca v oboch sledovaných obdobiach, pretože sa nachádza bližšie k väčšiemu hospodárskemu centru 
Žilina. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia sú koncentrovaní do miest, kde nachádzajú pracovné uplatnenie, 
prípadne do obcí v ich najbližšom zázemí. V roku 1991 sa skutočne títo obyvatelia koncentrovali najmä do 
okresných miest, kde ich žilo 4-6 %, vidiecke obce v okrese Čadca mali podiel vysokoškolsky vzdelaných 
obyvateľov do 2%, v okrese Kysucké Nové Mesto do 3%. V roku 2001 už nastáva posun, podiel vysokoškolsky 
vzdelaných obyvateľov sa zvyšuje. Najmä v obciach pozdĺž hlavných dopravných línií (3-4%), najviac na osi 
medzi mestami Čadca- Kysucké Nové Mesto – Žilina (4-6%). Nízky podiel ostáva v okrajových obciach 
regiónu, nachádzajúcich sa v záveroch dolín, ktoré sú neatraktívne kvôli zlej dopravnej dostupnosti 
z hospodárskych centier. Mladšie obyvateľstvo, v súčasnosti vstupujúce do produktívneho veku, a hlavný podiel 
ekonomicky aktívnych obyvateľov oboch okresov disponuje stredoškolským vzdelaním. Viac na úrovni 
učňovského vzdelania, menej stredoškolského odborného s maturitou zameraného na strojársku výrobu. Takáto 
štruktúra vznikla jednostranným zameraním škôl na priemyselnú výrobu v dôsledku lokalizácie veľkých 
priemyselných fabrík. V roku 1991 nad 20 % obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s maturitou žilo iba 
v Kysuckom Novom Meste, 15-20% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s maturitou mali ešte populácie 
miest Čadca a Krásno nad Kysucou a obce v najbližšom zázemí Kysuckého Nového Mesta. Postupne sa stále 
viac zvyšuje podiel obyvateľov so stredoškolským odborným vzdelaním s maturitou. Štruktúra škôl a odborov 
sa síce od roku 1991 výrazne nezmenila, no výuka sa rozšírila o ekonomické predmety, výučbu jazykov a prácu 
s počítačom. To zvýšilo uplatnenie absolventov na trhu práce ako aj nárast počtu fyzických osôb (najmä 
živnostníkov) a malých podnikov. V roku 2001 bol už v okresných mestách podiel obyvateľov so 
stredoškolským vzdelaním s maturitou nad 25% a nad 20% bol i v mestách Krásno nad Kysucou a Turzovka, 
ako aj v obciach na hlavnej dopravnej osi Čadca-Žilina, najmä v zázemí Kysuckého Nového Mesta. Najnižší 
podiel obyvateľov s takýmto dosiahnutým vzdelaním žil v ťažko dostupných obciach (Nová Bystrica, Radôstka, 
Klokočov, Rudinská).  

Je dôležité, aby orientácia vzdelania obyvateľov korešpondovala s požiadavkami trhu práce 
a zamestnávateľov. V dôsledku prepúšťania a vysokej nezamestnanosti do roku 2001 (okolo 20%) v regióne 
Kysúc bola  odchádzka za prácou na začiatku obdobia vysoká. V roku 1991 odchádzalo za prácou v okrese 
Čadca 50-75% ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO), z ťažšie dostupných obcí o75-90 % obyvateľov. 
V okrese Kysucké Nové Mesto odchádzalo za prácou z väčšiny obcí 75-90 % EAO. Najnižšia odchádzka za 
prácou bola samozrejme v mestách, kde bolo viac príležitostí zamestnať sa. Avšak postupnou zmenou štruktúry 
podnikov, nárastom počtu malých a stredných firiem, počtu živnostníkov, ktorí nesídlia len v mestách poklesla 
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odchádzka za prácou  v roku 2001 rádovo o 10%. Najvyššia je opäť z obcí nachádzajúcich sa v dlhých dolinách 
s ťažšou dostupnosťou. Vo väčšine obcí sa pohybuje okolo 50-60%.  

Zvýšenie kvality ľudského potenciálu spôsobil nárast malých a stredných firiem a fyzických osôb, 
najmä živnostníkov, pôsobiacich priamo na území regiónu Kysúc. Ako vyplýva zo štúdie Búzika [1] najviac 
podnikateľov so zamestnancami disponuje stredoškolským vzdelaním s maturitou a ďalej vysokoškolským 
vzdelaním.  V roku 2001 v okrese Čadca pôsobilo 4602 fyzických osôb, čo predstavuje asi 5 fyzických osôb na 
100 obyvateľov okresu. V okrese Kysucké Nové Mesto s počtom obyvateľov o polovicu menším ako v okrese 
Čadca, pôsobilo v roku 2001, 2138 fyzických osôb, čo prestavuje 6,3 fyzických osôb na 100 obyvateľov. Do 
roku 2006 sa počty ešte o tretinu zvýšili v oboch okresoch aj počte fyzických aj právnických osôb. Počet je 
vyšší kvôli kvalitnejším ľudským zdrojom v obciach a lepšej dopravnej dostupnosti k hospodárskym centrám 
a dopravným ťahom. Takto kvalitný ľudský potenciál regiónu pôsobí na generovanie podnikateľských aktivít 
v regióne a tým aj na pokles nezamestnanosti.  

Práve potenciál kvalifikovanej pracovnej sily zameranej na strojársku výrobu s mladým obyvateľstvom 
v poslednom období od roku 2001 pôsobil ako jeden z faktorov príchodu externého impulzu pre región, 
v podobe investorov. V roku 2001 bol v Kysuckom Novom Meste založený závod INA, Kysuce a.s. na výrobu 
ložísk medzinárodným koncernom, postupne vznikol okolo malý priemyselný park. Ďalším významným 
externým impulzom bolo  v roku 2005, lokalizovanie  závodu Kia Motors Slovensko, a.s. na výrobu 
automobilov v zázemí Žiliny, ktorý vytvoril v súčasnosti okolo 2700 pracovných miest. Z toho 423 pracovníkov 
zváža denne z okresu Čadca a 242 z okresu Kysucké Nové Mesto. Najväčší podiel zamestnancov pracujúcich na 
výrobných linkách zamestnáva so stredoškolským učňovským vzdelaním s maturitou (okolo 36 %). Nasleduje 
stredoškolské vzdelanie bez maturity (28%) a 16,3% zamestnancov pracujúcich vo výrobe ako špecialisti má 
stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou a rovnako aj s vysokoškolským vzdelaním. V súčasnosti je najväčší 
nedostatok vysokoškolsky vzdelanej pracovnej sily v oblasti strojárstva a anglicky hovoriacej administratívnej 
pracovnej sily. Významný automobilový podnik KIA pritiahol aj mnoho subdodávateľských firiem, z ktorých 
dva (Johnson Controls Int. a Arvin Meritor Inc.)sú lokalizované v priemyselnom parku v Kysuckom Novom 
Meste a vytvorili okolo 300 pracovných miest. Tretia subdodávateľská firma je lokalizovaná v Čadci Ti-HANIL 
a v súčasnosti vytvorila 100 pracovných miest. V okolí Čadce súčasne vzniká nový priemyselný park Čadca - 
Svrčinovec, ktorý by mal byť otvorený v priebehu roku 2008. Vplyvom nárastu pracovných príležitostí 
v regióne aj v jeho blízkom okolí klesá miera nezamestnanosti medzi rokmi 2001 a 2006  v Kysuckom Novom 
Meste z 20,3 % na 9,1% a v okrese Čadca zo 17,3 na 7,2%. 

Vzdelanie obyvateľov nemá však len ekonomický, ale aj sociálny a kultúrny rozmer, ktorý sa prejavuje 
vo verejnom a kultúrnom živote obcí a regiónov. Z tohto hľadiska je odchod vzdelaných „rodákov“ za lepším 
pracovným uplatnením  kultúrnym ochudobnením regiónu. Ak ich odchod presiahne istú mieru, môže byť 
súčasne dôvodom prečo región ekonomicky a kultúrne upadá [2]. Pretože kvalitný ľudský potenciál regiónu 
podnecuje aj pozitívne socio-kultúrne javy, vo väčšej miere participuje na riešení problémov obcí ako aj 
podporuje rozvoj spoločenského života v obci.  
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Záver 
Problematika rozvoja ľudského potenciálu regiónov a jeho vplyvu na rozvoj regiónov je veľmi široká. Príspevok 
sa v rámci svojich  možností na niektorých vybraných parametroch snaží poukázať na vzájomnú závislosť rastu 
kvality ľudského potenciálu a rozvoja regiónu Kysúc v období 1991-2006. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Doprava je jedným z najvýznamnejších odvetví hospodárstva krajín, ktoré podstatne vplýva na jeho rozvoj 
a rast hospodárskej úrovne na ich území, umožňuje aj hospodárske vzťahy a výmenu tovarov medzi krajinami. 
Doprava a jej jednotlivé druhy ovplyvňovali úroveň hospodárstva a obchodu vo všetkých obdobiach vývoja 
ľudskej spoločnosti. V staroveku a stredoveku to bola predovšetkým lodná doprava a doprava po obchodných 
cestách, obchod a doprava boli prepojené a záviseli na sebe. S priemyselnou revolúciou prevzala úlohu hlavného 
druhu dopravy a rozvoja hospodárstva železnica, ktorej význam sa neskôr znížil s nastupujúcou 
automobilizáciou a rozvojom leteckej dopravy. V súčasnosti hlavnými prvkami dopravy, ktoré vplývajú na 
regionálny rozvoj sú predovšetkým diaľnice, vysokorýchlostné železnice a terminály kombinovanej dopravy. 
Významná je i kvalitatívna a kvantitatívna úroveň rozvoja verejnej dopravy v regiónoch, ktorá zvyšuje hybnosť 
obyvateľstva a pracovnej sily. 

Tento príspevok si kladie za cieľ zhodnotiť a opísať vzťah dopravy a hospodárstva v rôznych 
obdobiach vývoja ľudskej spoločnosti a poukázať akým spôsobom vplýva doprava a výstavba dopravnej 
infraštruktúry na regionálny rozvoj v súčasnosti. 

  
Materiál a metódy 
V tomto príspevku sa budeme zaoberať vzťahom dopravy a hospodárstva, respektíve regionálneho rozvoja 
predovšetkým v európskych krajinách a so zameraním na Slovensko a jeho špecifické podmienky.  

Metódami, ktoré boli použité na tvorbu tohto príspevku, boli predovšetkým štúdium odbornej literatúry 
a prípadových štúdii jednotlivých projektov a ich analýza a následne aj syntéza.  

  
Výsledky a diskusia 
V staroveku slúžila doprava predovšetkým obchodu, umožňovala obchodnú výmenu medzi regiónmi. Hlavné 
dopravné cesty viedli po vode, lodná doprava bola totiž najrozvinutejšia. Na súši bola doprava oveľa menej 
rozvinutá, po obchodných cestách sa prepravovali predovšetkým povozy a karavany. Najväčší dopravný význam 
mali preto predovšetkým sídla na pobreží, v ktorých boli lokalizované prístavy, kde dochádzalo k prekladaniu 
tovaru medzi vnútrozemím a vodnou cestou, v týchto sídlach dochádzalo prirodzene k rozvoju obchodu, 
remesiel a tým aj k rastu počtu obyvateľov. V Stredomorí boli významnými prístavmi mestá Neapol, 
Alexandria, Atény, Byblos, Efez, Konštantínopol a mnohé ďalšie.  

V období stredoveku došlo k celkovej zmene spoločnosti a úpadku (temný stredovek), významná je 
predovšetkým naturálna výmena, poklesol objem medzinárodného obchodu a tým aj význam dopravy, ktorej 
rozvoj sa začal stagnovať [2], význam lodnej dopravy poklesol a vnútrozemí boli hlavnými dopravnými tepnami 
rôzne obchodné cesty. Na Slovensku bola dôležitá napr. Česká cesta z vedúca z Ostrihomu cez Trnavu a Holíč 
do Českých krajín. Na týchto obchodných cestách vznikali trhové osady, prekladiská, mýtne stanice, ktoré mali 
prispeli k rastu miest nachádzajúcich sa na obchodných cestách, ich križovatkách, či dôležitých brodoch, napr. 
Bratislava, Komárno, Trnava, Levoča a iné. Ako dopravný prostriedok slúžia povozy, neskôr vznikajú poštové 
linky a v 17. storočí sa začína výstavba spevnených ciest štátom. 

V novoveku prichádza v súvislosti so zámorskými objavmi k renesancii lodnej dopravy, k rozvoju 
obchodu a celkovo k nárastu lodnej dopravy a obchodnej výmeny, rozvíjajú sa jednak prístavné mestá v Európe 
(Cadiz, Lisabon, Janov, Benátky, hanzovné prístavné mestá v Severnej Európe) a taktiež sú zakladané 
významné prístavy v zámorí (Kapské Mesto, Goa, New Orleans, neskôr New York, Sydney). Neskôr vzrástol aj 
význam vnútrozemskej vodnej (riečnej) plavby a tým aj riečnych prístavov, objavili sa prvé projekty prieplavov 
medzi splavnými riekami. Vo Veľkej Británii sa napríklad vybudovala pred nástupom železníc rozsiahla sieť 
vodných ciest. Vodná doprava bola v tomto období výrazne rýchlejšia a lacnejšia ako pozemná, povoznícka 
doprava.  

S príchodom priemyselnej revolúcie sa objavil nový rýchly a výkonný druh dopravy – železnica, ktorej 
rozvoj podnietila priemyselná revolúcia a rozvíjajúca sa železnica podporila rozvoj priemyslu a hospodárstva. 
Tento druh dopravy mal vplyv na hospodárstvo najmä v 19. storočí a ešte začiatkom 20. storočia, 19. storočie sa 
aj zvykne nazývať storočím železníc, či storočím pary. Železnice ovplyvnili rozvoj hospodárstva aj na území 
Slovenska. Samozrejme najskôr boli na železnice zapojené hospodársky významné oblasti, napr. Gemer, Spiš, 
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stredoslovenské banské mestá, ale železnica následne aj umožnila rozvoj hospodárstva a podnietila koncentráciu 
obyvateľstva do jej blízkosti. Uvedieme si zopár príkladov miest, ktorých rast podporila železnica. Mesto Košice 
malo v roku 1869 počet obyvateľov 13034 (existovala iba trať do Miskolca), potom čo v rokoch 1870 – 1872 
bola vystavaná Košicko-bohumínska železnica a v roku 1873 trať do Čopu, tak pri sčítaní v roku 1880 mali 
Košice už 24871, čiže rast mesta bol významný. Podobne Zvolen, ktorý mal v roku 1869 2206 obyvateľov, tak 
v roku 1880 po vybudovaní trate z Lučenca do Vrútok (1872) a odbočky do Banskej Bystrice (1873) mal už 
počet obyvateľov takmer dvojnásobný – 4089. Najväčší relatívny nárast počtu obyvateľov v rokoch 1869 – 1880 
dosiahli Vrútky, kde po vybudovaní Košicko-bohumínskej železnice (1870-1872) a trate do Zvolena (1872) 
vzrástol počet obyvateľov z 919 na 1948. Železnica rozhodla v mnohých prípadoch aj súperenie miest dvojičiek, 
pretože predtým mesto z dvojičky významom menšie dosiahlo po napojení na železnicu väčší rast hospodárstva 
i počtu obyvateľov ako dovtedy významnejšie mesto z dvojice. Na Slovensku máme niekoľko takýchto dvojíc 
miest – Modra – Pezinok, Kežmarok – Poprad, Spišská Nová Ves – Levoča. Horňák [3]uvádza, že osídlenie 
územia pozdĺž železničných tratí je dôsledkom historického vývoja  hospodárstva v období, keď železnica 
predstavovala jeden z kľúčových faktorov ekonomického rozvoja sídel i celých regiónov. Železnica významne 
ovplyvnila tiež nárast ťažby dreva v lesnatých slovenských regiónoch. Lesné železnice predstavovali v 19. 
a prvej polovici 20. storočí najrýchlejší a najkapacitnejší spôsob dopravy vyťaženej drevnej hmoty. Postupom 
času sa s rozvojom ďalších druhov dopravy, výkonnejších a efektívnejších, dostáva železnica do úzadia a stráca 
svoj rozhodujúci význam, doprava všeobecne stráca svoj význam pre ekonomický rast spoločnosti, sídiel, miest, 
regiónov [4]. 

Názory ekonómov a geografov na úlohu dopravnej infraštruktúry v regionálnom rozvoji nie sú 
jednotné. Niektorí považujú dopravnú infraštruktúru za katalyzátor ekonomického rozvoja, iní ju chápu skôr ako 
nutnú, ale nepostačujúcu podmienku tohto rozvoja. V dôsledku tejto nejednotnosti názorov autorov sú 
dopravnej infraštruktúre prisudzované ako pozitívne, tak neutrálne a negatívne vplyvy na regionálny rozvoj[6]. 
Zaujímavú prácu analyzujúcu teórie regionálneho rozvoja z pohľadu aká je pozícia dopravnej infraštruktúry 
v týchto teóriách predložil poľský autor Rosik [7]. Podľa tohto autora v niektorých teóriách, akými sú teória 
rovnovážneho a nerovnovážneho vývoja prináleží dopravnej infraštruktúre centrálne miesto, naproti tomu iné, 
predovšetkým staršie, teórie úplne opomínajú infraštrukturálny aspekt regionálneho rozvoja. Autori, ktorí sa 
zaoberajú regionálnym rozvojom, si kladú otázky týkajúce sa úlohy dopravnej infraštruktúry v regionálnom 
rozvoji. Či dopravná infraštruktúra je najdôležitejšou zložkou infraštruktúry? Či v regionálnej mierke rozvoj 
dopravnej infraštruktúry prehlbuje nerovnosti medzi centrom a perifériou, či skôr vedie ku konvergencii?  

V súčasnosti sa väčšina prác zaoberajúcich sa vzťahom dopravy a regionálneho rozvoja zaoberá 
dopravnou infraštruktúrou najvyššieho rádu, čiže diaľnicami, v menšej miere vysokorýchlostnými železnicami, 
druhá skupina prác študuje verejnú dopravu, dostupnosť a periférnosť. Pod záštitou Organizácie pre 
ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) vznikol súbor prípadových štúdii (najviac z Veľkej Británie a so 
zameraním na cestnú infraštruktúru) zaoberajúcich sa dopadom investícii do dopravnej infraštruktúry na 
regionálny rozvoj [3]. Všetky tieto štúdie hodnotia konkrétne dopravné projekty a ich socio-ekonomické dopady 
na dostupnosť, zamestnanosť, výkonnosť, sociálnu inklúziu a v poslednom rade tiež na životné prostredie, takže 
táto štúdia obsiahla všetky v súčasnosti študované oblasti vzťahov dopravy a regionálneho rozvoja. Na základe 
tejto práce je možné ako jednoznačný pozitívny vplyv investícií do dopravnej infraštruktúry uviesť zlepšenie 
dostupnosti, čo sa týka predovšetkým časovej dostupnosti. Na druhej strane vplyv investícií do dopravnej 
infraštruktúry na životné prostredie nie je možné jednoznačne zaradiť k pozitívnym, pretože v tejto oblasti 
prinášajú dopravné investície pozitívne i negatívne vplyvy (záber pôdy, budovanie obchvatov, urýchlenie 
dopravy). V oblasti zamestnanosti umožňuje infraštruktúra zlepšiť dostupnosť centrálnych regiónov z periférie a 
tým aj nárast zamestnanosti v centre na úkor periférie skôr ako vznik pracovných miest v oblastiach s 
novovybudovanou infraštruktúrou.  

Z tejto oblasti je zaujímavá aj práca Kurfűsta [5], ktorý na základe analyzuje niekoľkých štúdii  
vyvodzuje, že výstavba diaľnic pôsobí na regionálny rozvoj neutrálne či skôr negatívne. Vyvracia tým tradičnú 
predstavu o vzťahu dopravy a regionálneho rozvoja, z ktorej vychádza európska dopravná politika, a je založená 
na predpoklade, že výstavba hustej diaľničnej siete podnieti a povzbudí ekonomický rozvoj v stagnujúcich a 
upadajúcich regiónoch. Samozrejme treba zmieniť aj fakt, že cestná (teda aj diaľničná) doprava je veľkým 
znečisťovateľom ovzdušia, je najmenej bezpečná a prináša so sebou najväčšie externé náklady. Na základe 
analyzovaných štúdii Kurfűst usudzuje, že rozvoj diaľničnej siete môže ekonomike naopak vážne uškodiť. 
Podieľa sa a prehlbovaní ekonomického dualizmu, teda stav keď proti sebe stoja ekonomicky silné centrálne 
regióny na jednej strane a čoraz chudobnejšie periférne regióny na strane druhej. Podporou výstavby diaľnic  na 
ekonomické pozdvihnutie regiónov (zo strany Európskej únie i štátu) tak dochádza často k pravému opaku. K 
podobnému záveru došiel vo svojej práci aj Whitelleg [8]. Podľa tohto autora relatívne horšie dostupné regióny 
prosperujú často lepšie než oblasti výborne dostupné a oblasti s veľmi podobnou úrovňou dostupnosti majú 
ekonomický výkon mnohokrát veľmi rozdielny. Podľa neho neexistujú praktické skúsenosti ani empirické 
preukázateľné fakty, ktoré by potvrdili schopnosť výstavby diaľnic stimulovať ekonomický výkon a rozvoj. 

 76



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

Bray [1] je v hodnotení vzťahu dopravy a regionálneho rozvoja viac neutrálny. Podľa neho neexistuje príčinná 
väzba medzi dobrým cestným spojením a ekonomickým úspechom regiónu. Nová cestná infraštruktúra dokáže 
ekonomickú aktivitu z regiónu rovnako dobre vysávať ako i stimulovať. Poznatky z týchto štúdii by sa mali 
uplatniť aj v dopravnej politike Slovenskej republiky. 

  
Záver 
Doprava vždy bola a aj v súčasnosti je dôležitým prvkom hospodárstva krajín. V minulosti poháňal rozvoj 
dopravy predovšetkým obchod, doprava a obchod sa navzájom dopĺňali. S príchodom veľkých spoločenských 
zmien v období priemyselnej revolúcie nastal výrazný rast hospodárstva a keďže jedným z výsledkov 
priemyselnej revolúcie bol nový výkonný druh dopravy, železnica, tá sa do tohto procesu významnou mierou 
zapojila. Železnica a hospodárstvo sa navzájom ovplyvňovali. 
 Doprava má vplyv na regionálny rozvoj aj v súčasnosti, avšak už nie taký veľký ako železnica v 19. 
storočí. Zároveň možno vyvodiť záver, že doprava a dopravná infraštruktúra môže na socio-ekonomický rozvoj 
regiónov vplývať pozitívne i negatívne. 

  
Zoznam použitej literatúry 
[1] BRAY, J. (1992): The Rush for Roads: a road programme for economic recovery? Transport 2000, London 

1992. 
[2] HONS, J. (1975): Dejiny dopravy na území ČSSR, Alfa, Bratislava, p.310. 
[3] HORŇÁK, M. (2004): Rozmiestnenie obyvateľstva vzhľadom k železničnej sieti SR ako jeden z argumentov 

pre podporu rozvoja osobnej železničnej dopravy, In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis 
Comenianae, Geographica 45, Bratislava, pp. 27 – 37. 

[3] Impact of Transport Infrastructure Investment on Regional Development, OECD 2002 dostupné na 
http://www.cemt.org/pub/pubpdf/JTRC/02RTRinvestE.pdf

[4] KUNC, J., KRYLOVÁ, V.: Železniční doprava a regionální rozvoj v České republice – minulost či skutečnost? 
In: Národohospodářský obzor, Brno, p.11 dostupné na  
http://www.econ.muni.cz/railway/storage/1161190712_sb_nrodohospodskobzor-lnek-kunc.pdf

[5] KURFÜRST, P. (1999): Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji, ČS dopravní klub, Brno dostupné na 
http://dopravniklub.ecn.cz/texty_dalnice.shtml

[6] MARADA, M., KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P. (2006): Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje. 
In: Národohospodářský obzor 4-2006, Brno, pp. 51-59. 

[7] ROSIK, P.: Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju regionalnego. 
[8] WHITELEGG, J. (1994): Roads, jobs and the economy. Greenpeace, London. 

 77



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

 78

Charakteristika rómskych osád na Slovensku 
voľný riadok veľkosť 10 

Jana Pukačová 
voľný riadok veľkosť 10 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie 
a demografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; jankap83@seznam.cz 

veľkosť 10 
voľný riadok veľkosť 10 

Úvod a formulácia cieľa  
Podrobná a presne definovaná štatistika rómskych osád na Slovensku v podstate neexistovala až do roku 2004, 
kedy boli sprístupnené výsledky sociografického mapovania rómskych osídlení. Hlavnou príčinou realizácie 
výskumu bol fakt, že riešiť problémy rómskeho etnika sa nedalo bez poznania základných údajov o charaktere, 
štruktúre ako aj spôsobe ich života. Rôzne projekty, ktoré boli orientované na Rómov, neboli efektívne práve 
z tohto dôvodu. A to najmä v dôsledku toho, že nezodpovedali skutočným potrebám a záujmov v rozdielnych 
rómskych komunitách. Hlavným cieľom sociografického mapovania bolo doplniť údaje respektíve vytvoriť 
obraz o živote rómskeho etnika na Slovensku.  

Sociografické mapovanie rómskych komunít prebiehalo na celom území Slovenska v období september 
2003 až  jún 2004. Neboli doň však zahrnuté obce, kde bol počet obyvateľov rómskeho osídlenia nižší ako 15. 
Pokiaľ však v týchto obciach situácia obyvateľov rómskej komunity bola problematická (či už z hľadiska 
životnej úrovne, bývania alebo vzťahu s majoritou) bol výskum realizovaný aj tu. Hlavnou jednotkou 
spracovania bola rómska komunita definovaná ako skupina ľudí, ktorú majorita subjektívne definuje ako Rómov 
na základe antropologických znakov, kultúrnej príslušnosti, spôsobu života – životného štýlu, životného 
priestoru a rovnako subjektívne vníma túto skupinu ako odlišnú, a to v pozitívnom ako aj negatívnom zmysle 
[2]. Výsledkom bola definícia jednotlivých rómskych osídlení. Osídlenie bolo pre potreby predmetného 
výskumu definované ako zoskupenie minimálne troch domov obývaných komunitou, ktorú majoritné 
obyvateľstvo označilo ako rómsku. Avšak pri ďalšej charakteristike rómskych komunít na Slovensku podľa 
výsledkov sociografického mapovania bude pre potreby práce pojem osídlenie nahradený pojmom rómska 
osada. Základným znakom preto nie je typ a charakter obydlí, miera integrácie, naviazanosti na majoritu a ani 
samotná lokalizácia osady, ale obyvatelia týchto zoskupení, ktorých majorita označila ako Rómov. Za rómsku 
osadu tak bude považované akékoľvek trvalo bývajúce zoskupenie Rómov. Na jednej strane sem budú patriť 
tradične vnímané osady ako napríklad Letanovce, Chminianske Jakubovany a Huncovce, na druhej strane aj tzv. 
rómske getá s typickými panelákmi ako Luník IX, Stará Tehelňa (Prešov), ako aj rôzne iné bytové zoskupenia 
Rómov.  

voľný riadok veľkosť 10 
Výsledky a diskusia 
Podľa výsledkov výskumu žijú Rómovia v 1087 obciach. V týchto obciach bolo definovaných 1575 rómskych 
osád rôznej charakteristiky, v ktorých žije 261 959 Rómov. Pri sociografickom mapovaní sa zisťoval aj počet 
obydlí v jednotlivých rómskych osídleniach. Medzi obydlia boli zaradené byty v bytových domoch, murované 
domy, drevené domy, nebytové budovy, chatrče, tzv. unimobunky a iné objekty (napr. stany, autobusy, 
fóliovníky a pod.). Na Slovenku bolo zistených celkovo 37 205 rôznych obydlí.  
 
 

Graf 1.: Počet rómskych osád na území obce  
 V 63% obcí na Slovensku sa nevyskytujú žiadne 
rómske osady (graf č.1.). V 730 obciach (25%) je 
lokalizovaná jedna rómska osada. V 262 obciach 
žijú Rómovia na dvoch miestach v obci, v 65 
obciach sú situovaní na troch miestach a v 19 
obciach na štyroch miestach. V 6 obciach 
Slovenska sa vyskytuje 5 rómskych osád, patria 
sem obce Zlaté Klasy a Galanta v Trnavskom 
kraji, Krompachy a Egreš v Košickom kraji, 
Hriňová a Fiľakovo v Banskobystrickom kraji. 
Vo Zvolene a v Rudňanoch sa vyskytuje 6 
rómskych osád a 9 osád sa nachádza na území 
mesta Poprad.  

 
 

Zdroj: Atlas rómskych komunít, 2004 
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Z hľadiska polohy sa rómske osady členia do štyroch kategórií: 

• Integrované/rozptýlené – Rómovia žijú rozptýlene medzi majoritným obyvateľstvom, často sa snažia 
zakryť svoju rómsku identitu, preto nevytvárajú s inými Rómami žiadne väzby. Rómovia bývajú 
rozptýlene a zároveň plne integrovane medzi majoritu, pričom ani ich domy sa v ničom nelíšia od 
obydlí majoritného obyvateľstva.    

• Integrované/koncentrované – zahŕňa obytné koncentrácie na ľubovoľnom mieste v obci, kde žije viac 
ako 80% Rómov, najčastejšie predstavujú samostatné ulice, alebo štvrte, ktoré sú urbanisticky 
integrálnou súčasťou obce, ale socio-kultúrne tvoria samostatnú entitu. Typickým príkladom je 
sídlisko Luník IX v Košiciach, sídlisko Stará Tehelňa v Prešove, sídlisko Dužavská cesta v Rimavskej 
Sobote. 

• Osady na okraji obce – Rómovia žijú koncentrovane na danom mieste, ktoré je lokalizované na okraji 
súvislej zástavby obce, sú to napríklad Kravany (okres Poprad), Jakubany (okres Stará Ľubovňa), 
Jarovnice (okres Sabinov). 

• Osady mimo obce – Rómovia žijú na území, ktoré je vzdialené od obce, zväčša tieto osady vytvárajú 
aj samostatný urbanistický celok. V niektorých prípadoch sú od obce oddelené nejakým typom bariéry 
(napr. potok, les, kopec, pole, cesta, železnica, družstvo). Pre tento typ je príznačná nelegálna 
výstavba, chýbajúca základná infraštruktúra, inžinierske siete a základné služby. V týchto osadách je 
najvyššia koncentrácia Rómov a predstavujú absolútne zdroje chudoby. Typickým príkladom je 
rómska osada v obci Letanovce (okres Spišská Nová Ves), ktorá je od obce vzdialená 2 kilometre. 
Osada v obci Svinia (okres Prešov) je od obce vzdialená 100 metrov a oddeľuje ju potok. Osada 
v Chminianskych Jakubovanoch (okres Prešov) je od obce vzdialená 3 kilometre.[1,3]  

 
Graf 2.: Poloha rómskych osád na Slovensku v roku 2004 

Takmer v polovici (49%) zmapovaných 
rómskych osád žijú ich obyvatelia rozptýlene 
medzi majoritou (graf č.2.). Zvyšok osád má 
charakter obecných resp. mestských koncentrácií 
(11%), alebo sa nachádzajú na okraji obce/mesta 
(21%). Mimo obce je lokalizovaných 18% 
všetkých rómskych osád.  

 
 
 
 
 
 

Zdroj: Atlas rómskych komunít, 2004 
Vybavenosť rómskych osád technickou infraštruktúrou je na území Slovenska vo veľkej miere 

diferencovaná. Táto rôznorodosť a od nej závislá kvalita života obyvateľov rómskych osád je podmienená 
viacerými faktormi, pričom najdôležitejšia je vzdialenosť osady. Najlepšie sú vybavené osady, ktoré sa 
nachádzajú priamo v obci/meste. Čím je však rómska osada viac umiestnená na periférii tj. vzdialenejšie od 
obce/mesta, tým je v nej úroveň života nižšia. Pri vybavenosti rómskych osád infraštruktúrou sa brali do úvahy 
primárne dve charakteristiky.  

Prvou charakteristikou bola dostupnosť infraštruktúry, ktorá udávala, či majú obyvatelia rómskych osád 
a majorita možnosť napojiť sa na elektrinu, vodovod, plyn a kanalizáciu. (graf 3.) 
Graf 3.: Dostupnosť infraštruktúry na Slovensku v roku 2004 

Zdroj: Atlas rómskych komunít, 2004  
Dostupnosť elektriny v rómskych osadách 

sa približuje dostupnosti pre majoritné obyvateľstvo. 
Taktiež ani rozdiel medzi dostupnosťou kanalizácie 
medzi Rómami a majoritou nie je veľmi výrazný 
(rozdiel 4,4% je prakticky zanedbateľný). 
Výraznejší rozdiel sa však ukazuje u dostupnosti 
vodovodu. Mnohí Rómovia prevažne vo 
vzdialenejších osadách od obce/mesta využívajú ako 
zdroj vody studňu, niektorí dokonca len potok. 
Najvýraznejšie sa rozdiely prejavujú v oblasti 
prístupu k prípojke plynu resp. v celkovej úrovni 
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plynofikácie týchto osád.  V tejto otázke sa objavuje hlavne výrazná odlišnosť dostupnosti v rámci vzájomnej 
komparácie rómskych osád a majority. Kým u majority má možnosť napojiť sa na plyn 74,4% obyvateľstva, 
v rómskych osadách má túto možnosť 47,4% Rómov. Hlavnou príčinou je najmä pomerne vysoká cena plynných 
prípojok, ktorú si mnohé rómske rodiny nemôžu dovoliť, preto zostávajú verný svojim tradíciám a kúria drevom. 
Treba podotknúť, že  niektoré prípady nedostupnosti jednotlivých inžinierskych sietí nemožno vnímať  len z 
pohľadu rómskeho obyvateľstva, ale ako celok, pretože v niektorých obciach Slovenska nie je napr. vodovod 
a kanalizácia zavedená vôbec. 

Druhou charakteristikou bol podiel rómskych obydlí napojených na inžinierske siete, teda či obyvatelia 
rómskych osád dostupnú infraštruktúru aj využívajú. (graf č.4.) 

 
Graf 4.: Podiel rómskych obydlí napojených na infraštruktúru 
                                     na Slovensku v roku 2004 

V rámci Slovenska z inžinierskych 
sietí Rómovia najčastejšie využívajú elektrickú 
energiu. Z hľadiska dostupnosti, tej ktorej 
inžinierskej siete, sú potom Rómovia najviac 
napojený na kanalizáciu, tí ktorí ju majú 
dostupnú ju zväčša aj využívajú. Z hľadiska 
napojenia na vodovod a plyn sú viditeľné 
výraznejšie rozdiely. Aj napriek tomu, že na 
tieto dve inžinierske siete majú Rómovia 
v mnohých osadách prístup, nevyužívajú ho.  

 
 
 

Zdroj: Atlas rómskych komunít, 2004  
 
Pre Rómov je predovšetkým z finančného hľadiska výhodnejšie používať na vodu studňu a namiesto ústredného 
kúrenia používať jednoduché piecky na drevo. Tieto podmienky sú typické predovšetkým pre osady sústredené 
mimo, prípadne na okraji obce/mesta.  

voľný riadok veľkosť 10 
Záver 
Rómovia ako národnostná menšina netvoria na území Slovenska homogénny celok. Jednotlivé rómske komunity 
sú navzájom medzi sebou vysoko diferencované. Táto diferenciácia sa týka množstva faktorov, pričom medzi 
najdôležitejšie patrí stav regiónu (jeho ekonomická a vzdelanostná štruktúra), integrácia respektíve segregácia 
jednotlivých komunít, počet Rómov ako aj miera ich koncentrácie a zároveň percentuálny podiel Rómov vo 
vzťahu k majorite. Jednou z najdôležitejších podmienok využívania inžinierskych sietí je samotná poloha 
rómskej osady, pričom platí, že čím ďalej je osada od obce, tým je v nej horšie dostupnejšia infraštruktúra. Tým 
pádom sa znižuje aj samotná kvalita života v nej. Ďalším významným faktom je aj samotný typ obydlia. Lepší 
prístup vodovodu, kanalizácie je v murovaných domoch a v klasických bytových domoch ako napríklad 
v drevených domoch, prípadne chatrčiach. V súčasnosti sa pri riešení bytovej otázky v rómskych komunitách 
sústreďuje pozornosť práve na podporu zlepšenia zlej infraštruktúry obydlí, ale aj na podporu stavieb bytov 
nižšieho štandardu pre Rómov. Tieto výsledky mapovania poukazujú na osady, v ktorých je infraštruktúra a tým 
aj životná úroveň najhoršia, a na ne by sa mala zamerať podpora štátu.   
 voľný riadok veľkosť 10 
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Úvod a formulácia cieľa 
Udržateľné a únosné využívanie krajiny človekom je podmienené rešpektovaním zákonitosti krajinnej štruktúry. 
Schopnosť krajiny plniť rôznorodé funkcie je dlhodobo udržateľná len bez narušenia stability geosystémov v 
krajine. Pri hodnotení stability jaskynného geosystémov je výhodné vnímať krajinu ako systém zložený zo 
súboru prvkov, medzi ktorými jestvujú vzájomné nenáhodné vzťahy v súlade s prácami [7,8]. Stanovenie a 
meranie stupňa stability geosystému je zväčša riešené na teoretickej úrovni, pričom komplexnejšie spôsoby 
hodnotenia stability povrchovej krajiny uvádzajú napríklad [10, 11] a viacerí iní.   

Pri klasifikácii stability jaskyne ako súčasti krasu vychádzame z práce [6]. Krasovú krajinu vnímame 
ako špecifický prírodný geosystém, ktorý sa vlastnosťami reliéfu a cirkuláciou krasových vôd výrazne odlišuje 
od okolitej nekrasovej krajiny najmä citlivosťou na antropické vplyvy. Z tohto dôvodu je kategorizácia stability 
jaskynného geosystému účelná najmä pre jeho praktickú ochranu. Napriek závažnosti problematiky, hodnoteniu 
stability jaskynných geosystémov nebola doposiaľ v literatúre venovaná dostatočná pozornosť. Na teoretickej 
úrovni sa klasifikácii antropogénnych vplyvov  a kategorizácii stability jaskynných geosystémov venovali najmä 
práce [1,3]. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti je cieľom predkladaného príspevku stručné 
vyhodnotenie v terénnom výskume nameraných geoekologických charakteristík vplývajúcich na stabilitu 
Brestovskej jaskyne a náčrt možného (tohto času rozpracovaného) postupu spracovania geoekologických 
charakteristík, za účelom kvantitatívno-štatistického vyjadrenia geoekologickej stability jaskyne. Vzhľadom na 
prebiehajúce spracovanie výskumu, budeme vychádzať len z čiastkových výstupov.  

 
Vymedzenie územia 
Brestovská jaskyňa sa nachádza v katastrálnom území Zuberec, okres Tvrdošín. Vchod do jaskyne (867 m n. m.) 
leží na dne zrúteného závrtu, na úpätnici svahu porastenom smrekovým lesom, neďaleko vyústenia Studeného 
potoka z Roháčov do Podtatranskej brázdy. Priľahlé územie patrí do podcelku Západné Tatry, oblasti Sivý vrch. 
Záujmové územie bolo presne vyhraničené a rozčlenené do dvoch celkov na základe pôvodu a gravitačného toku 
látok, našom prípade prúdeniu autochtónnych a alochtónnych vôd, ktoré najvýraznejšie vplývajú na stabilitu 
jaskynného geosystému. Autochtónne horizontálne a vertikálne zrážkové vody prenikajú do podzemia v mieste 
vzniku a infiltrujú do podzemia vo vyhraničenom území v smere pôsobenia gravitačnej sily. Alochtónne vody 
pritekajú do záujmového územia z vyhraničenej časti povodia Studeného potoka v smere pôsobenia gravitačnej 
sily a do skúmaného geosystému sprostredkovávajú tok látok pochádzajúcich z rozsiahleho územia na 
krištaliniku.     

Brestovská jaskyňa spolu s viacerými povrchovými i ďalšími podzemnými krasovými javmi v jej okolí 
patrí medzi najpozoruhodnejšie geomorfologické krasové lokality v Západných Tatrách. Brestovská jaskyňa, s 
výskytom viacerých vodných sifónov, sa vytvorila v úzkom tektonicky silne porušenom páse karbonátových 
hornín zhora ohraničenom kryštalinikom a zdola Podtatranskou brázdou. Hydrografický vývoj jaskyne i 
priľahlých ponorných prítokových vetví, nadväzoval na hydraulické gradienty medzi ponormi alochtónnych vôd 
v hlavnej doline a ich výverom v Števkovskej vyvieračke. Výrazné korózne a korózno-erózne tvary jaskynného 
georeliéfu sú výsledkom intenzívnej freatickej a epifreatickej, čiastočne aj vadóznej modelácie usmernenej 
štruktúrno-tektonickými i litologickými pomermi. Pozdĺžny profil podzemných priestorov vypovedá o 
viacfázovom vývoji jaskyne v závislosti od mladopleistocénnych fáz zahlbovania doliny Studeného potoka 
kombinovaného s akumuláciou glacifluviálneho kužeľa na hornom okraji Podtatranskej brázdy [4].  V okolí 
jaskyne vystupujú na povrch členy obalovej jednotky tatrického jadra, fatrika (krížňanského príkrovu), ako aj 
samotné tatrické kryštalinikum a transgresívne a diskordantne uložený centrálnokarpatský paleogén. Jaskyňa je 
vytvorená prevažne v silne porušených dolomitoch až dolomitických brekciách vrchného triasu chočského 
príkrovu, čiastočne aj v tmavosivých celistvých žilkovaných strednotriasových gutensteinských vápencoch a 
dolomitických brekciách. Fluviokrasovou jaskyňou preteká aktívny podzemný tok s viacerými jazerami a 
sifónmi a nachádza sa v nej pomerne málo vyvinutá kvapľová výplň, ktoré reprezentujú najmä sintrové náteky, 
stalaktity a drobné excentrické formy. Brestovskú jaskyňu môžeme zaradiť medzi jaskyne rozčleneného krasu 
masívnych chrbtov, hrástí a vrásovo zlomových štruktúr v úplnom vývoji endokrasu [12]. 
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Materiál a metódy  
Zber prvotných základných geoekologických charakteristík v terénnom výskume vyžaduje jednotné usporiadanie 
zbieraných údajov na výskumnom bode, jednotnú vyjadrovacia škálu prostredníctvom kvantitatívnych, prípadne 
kvalitatívnych veličín a jednotný spôsob získavania údajov [9].V speleologickom výskume sme uprednostňovali 
zisťovanie (ak to dovoľovali terénne a technické podmienky, vzhľadom na náročnosť jaskynného prostredia) 
absolútnych kvantitatívnych veličín z dôvodu ich jednoznačnej výpovednej hodnoty. V ostatných prípadoch sme 
volili iný, zväčša kvalitatívny spôsob s čo najpresnejším vyjadrením sledovaného javu.  

Zber údajov sa uskutočnil v auguste 2007, januári a februári 2008 na výskumných bodoch (tesserách), 
priestorovo sa vzťahujúcich na elementárne geoekologické jednotky - speleotopy s ich presnou identifikáciou a 
verifikáciou hraníc. Speleotopy sme vyhraničili na základe metódy vedúceho faktora, v našom prípade 
speleoreliéfu, vzhľadom na jeho najjednoznačnejšiu pozorovateľnosť a pomernú nemennosť. Geoekologické 
charakteristiky namerané v terénom výskume tvoria obsahovú náplň 50 vyhraničených speleotopov. Samotnému 
zberu charakteristík predchádzalo veľmi náročné kompasové polygónové meranie jaskyne. Nad jaskyňou sme 
uskutočnili rekognoskačný terénny prieskum povrchových javov a procesov. Pri získavaní terénnych údajov sme 
používali dostupné technické pomôcky (kalibrovaný digitálny teplomer, odmernú nádobu na meranie skvapu, 
geologický kompas, meracie pásmo, plavák a stopky). Vzhľadom na špecifickosť terénu sme si svojpomocne 
vyrobili upravený teleskopický pôdny vrták holandského typu na hĺbenie sond (do 2 m) vo veľmi hlbokých 
jaskynných sedimentoch a optickú uhlovú meraciu mriežku (sinusová veta) určenú na diaľkové meranie plôch 
sintrovej výplne jaskyne na výškovo nedostupných miestach. Uvedený terénny výskum a spracovávanie údajov 
sa uskutočňovalo v rámci speleologického výskumu Brestovskej jaskyne Správou slovenských jaskýň (SSJ) v 
Liptovskom Mikuláši.     

Terénnym výskumom získaná komplexná priestorová databáza vystihuje priestorovú vertikálnu 
štruktúru jaskyne na úrovni speleotopov a horizontálnu priestorovú štruktúru jaskyne na úrovni speleochor a 
súboru speleochor podľa členenia [2]. Namerané charakteristiky z hľadiska výpovednej hodnoty, vychádzajúc z 
práce [9], možno rozdeliť do dvoch základných skupín:  
a) Pomerne stále stavové veličiny sa vyznačujú dlhou, niekoľkoročnou periódou ich výraznejších zmien. 
Jednorazové zistenie týchto veličín terénnym výskumom podáva najkvalitnejšiu priestorovú informáciu, preto 
ich možno považovať za  hlavné charakteristiky, podľa ktorých možno vytýčiť hranice speleotopov.  Z nami 
nameraného súboru hodnôt v teréne možno medzi ne zaradiť nasledovné veličiny: a) plošné zastúpenie typov 
horniny, približný obsah CaCO3 v hornine, hrúbka a zvrstvenie nadložia; b) dĺžka, rozvor, sklon a smer sklonu 
tektonických puklín; c) smer, dĺžka, šírka a výška speleotopu a generálny sklon dna speleotopu; d) typ, plocha a 
hrúbka sedimentárnej a gravitačnej výplne speleotopu; e) hrúbka, dĺžka a plocha sintrovej výzdoby; f) 
pokryvnosť stien speleotopu ílovitými hieroglyfmi; g) typ a približný objem vegetačnej pokrývky na povrchu; h) 
typ, plocha a intenzita činnosti v antropických objektoch na povrchu; i) typ funkcie povrchovej krajiny 
 b) Pomerne premenlivé stavové veličiny sa vyznačujú krátkou, spravidla ročnou až dennou periódou ich 
výraznejších zmien. Opodstatnené je však vyjadrenie týchto nameraných veličín len k určitému časovému úseku. 
Ako významné sa javia najmä výpočtom odvodené parametre, (napr. variačné rozpätie, stredná hodnota) za dané 
časové obdobie. Výpovednosť takto nameraných hodnôt rastie s predlžovaním sa času merania veličín. K tomuto 
nami nameraného súboru hodnôt v teréne možno zaradiť nasledovné veličiny: a) vonkajšia povrchová teplota a 
vnútorná teplota vzduchu v speleotope; b) smer a rýchlosť prúdenia vzduchu v speleotope a na povrchu c) hĺbka, 
šírka, plocha, rýchlosť a prietok jaskynného vodného toku (sifónu, jazera); d) objem a plocha skvapu zo stropu 
speleotopu; e) plocha vodného filmu a kondenzačnej vody na stenách a strope speleotopu; f) rýchlosť filtrácie 
vody cez sedimentárnu a gravitačnú výplň speleovopu; g) výskyt jaskynných živočíšnych druhov a ich početnosť 

voľný riadok veľkosť 10 
Výsledky a diskusia  
Výsledky podrobného speleologického a geoekologickému výskumu možno stručne zhrnúť do nasledovných 
konštatácií. Z meraných charakteristík má najväčší vplyv na stabilitu jaskyne, vzhľadom na množstvo toku látok 
do geosystému, alochtóny podzemný tok pretekajúci jaskyňou v dĺžke 1250 m s prietokovými maximami až do 
1000 l/s pri topení snehu [5] s priemerným profilom koryta v speleotope 1,24 m2. Ako veľmi významná sa javí 
tenká hrúbka (priemerne 20 m) nadložných karbonátových paleogénnych zlepencov a výrazné štruktúrne 
tektonické poruchy s úklonom 74°, smerom úklonu 210° (podľa meraní [12]) a s priemerným  rozvorom puklín 
0,24 m, ktoré sú sprevádzané skvapom na 16 miestach (32% speleotopov) s celkovým objemom 4630 litrov/deň. 
Významný je tiež proces prepadávania krasových závrtov do jaskyne na dvoch miestach. Ako najzraniteľnejšie 
prvky jaskyne sa preto javia: sintorová výzdoba (brčká, stalaktity, tenké podlahové sintrové kôry) a 
geomorfologicky vzácne drobné formy jaskynného reliéfu (pendanty, okrajové senilné riečne sedimentárne 
lavice). Mikroklimaticky sú najzraniteľnejšie horné inaktívne chodby v statickom pásme jaskyne (Tpriem. = 5,4 ± 
0,2°C podľa meraní [13]) vzhľadom na uvažované sprístupnenie jaskyne a prípadné zvýšené množstvo 
vydychovaného CO2, ktoré by výrazne narušilo jeho prirodzenú koncentráciu (0,06 až 0,1% podľa meraní [13]) 
v pomerne malom speleotope s priemerným objemom 56 m3 z celkového objemu 727 m3 v uvažovanej 
speleochore. Z povrchových antropických činiteľov na stabilitu jaskyne vplýva neďaleká 50 m vzdialená cesta 3. 
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triedy a štrkom spevnené parkovisko s kapacitou 100 parkovacích miest. Ako prírodný prvok podporujúci 
stabilitu jaskyne sa javí smrekový les rastúci na priľahlých svahoch s generálnym úklonom 25°. Les výrazne tlmí 
rýchlu filtráciu zrážkovej vody (ročný úhrn 986 mm [13]), navyše posilnenú  ílovito hlinitým pôdnym druhom v 
podloží, s 10 cm hrubou ílovitou vrstvou v hĺbke 80 cm. Mechanicky silný uzáver vchodu do jaskyne možno tiež 
považovať za prvok podporujúci najmä stabilitu krasovej výzdoby jaskyne.         

Vzhľadom na prvý pokus kvantitatívneho vyjadrenia priestorovej stability geosystému jaskýň, doposiaľ 
neznámeho z odbornej literatúry, v ďalšej časti práce podávame náčrt možného, sčasti rozpracovaného, postupu 
spracovania nameraných geoekologických charakteristík, za účelom stanovenia stupňa priestorovej stability 
jaskynného geosystému s cieľom minimalizácie subjektívnych vplyvov pri kategorizácií. S tohto dôvodu 
uplatňujeme v najväčšom možnom rozsahu kvantitatívno-štatistický prístup pri kategorizácii stability. Základom 
kategorizácie je metóda geoekologickej syntézy s následným štatistickým vyhodnotením podľa [9], pričom 
obsahovú náplň speleotopov tvoria stavové veličiny geosystému vypočítané s databázy nameraných 
charakteristík. Vyhodnotenie stavových veličín uskutočňujeme metódou faktorovej analýzy na základe zistení 
štatistických závislostí medzi charakteristikami speleotopov v softwarovom prostredí Statgraphics 3.1 plus. 
Program vstupné rôzne závislé premenné  redukuje prostredníctvom presne zadaných postupov na zvolených 
šesť vzájomne nezávislých faktorov, ktoré vyjadruje mieru zastúpenia jednotlivých vstupných premenných v 
každom faktore s mierou redukcie variability na 76,5 % z variability pôvodných charakteristík. Následne 
zhlukovou analýzou klasifikuje speleotopy pomocou zvolenej, v tomto prípade Wardovej metódy, do 
požadovaných piatich skupín. Interpretáciou, prípadne štatistickým vyhodnotením faktorového skóre 
prináležiaceho jednotlivým speleotopom,  podľa predpokladaného kaladného alebo záporného vplyvu 
jednotlivých faktorov na stabilitu geosystému, dostávame stupeň priestorovej stability na úrovni speleotopov 
a ich typov, prípadne váženým aritmetickým spriemerovaním (váha je v tomto prípade plocha speleotopu) na 
úrovni speleochor, alebo na úrovni celého jaskynného geosytému. Výsledné mapové zobrazenie geoekologickej 
stability speleotopov Brestovskej jaskyne zamýšľame vytvoriť v softwarovom prostredí ArcView 3.3. po úplnom 
georeferencovaní mapy Brestovskej jaskyne v speleologickom softwarovom prostredí Therion 0.1.5. Následne 
v mape povrchovej krajiny zobrazíme priebeh podzemných jaskynných priestorov. 

voľný riadok veľkosť 10 
Záver  
Hlavný prínos práce vidíme vo väčšej miere objektivizácie pri kategorizácii stability jaskýň v prípade uplatnenia 
navrhnutého postupu, čo umožní vzájomné porovnávanie stabilít rôznych typov jaskýň a krasového územia 
(doposiaľ používané päť stupňové balové škály neumožňujú vzájomné korektné porovnanie rôznych typov 
území). Následne na základe kategorizácie jaskýň je možné vypracovať opatrenia na postupné odstránenie 
najvýraznejších antropických vplyvov záporne pôsobiacich na jaskynné geosystémy a okolitú krasovú krajinu, 
vzhľadom na jej veľmi vysokú zraniteľnosť a významné prírodné a kultúrne dedictvo.   
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Úvod 
Príspevkom chceme poukázať na možnosť využitia geomorfologickej, resp. morfotektonickej mriežky pri 
výskume morfotektonickéko poľa, ktorému sa v posledných rokoch venujeme. Pojem „(geo)morfologická 
mriežka“ nie je v geomorfologickej obci neznámy, avšak pomerne málo používaný. Geomorfologická mriežka 
sa úspešne používa ako jedna z metód morfoštruktúrnej analýzy georeliéfu.  

Doliny, sedlá, chrbty, svahy, úpätia, terénne hrany, stupne, náhle zmeny v pôdoryse dolín a chrbtov, 
rady prameňov, hydrologických uzlov, atď. za istých podmienok vytvárajú geomorfologické línie. Zloženie 
spravidla dvoch, troch  skupín paralelne prebiehajúcich línií, ktoré sa navzájom križujú, vytvárajú 
geomorfologickú mriežku. Pri geomorfologických formách reliéfu vytvárajúcich mriežku, nie je dôležitý vek ani 
ich exogénny pôvod, ale orientácia foriem a priestorová kvalita. Ak sa preukáže, že niektoré línie mriežky ležia 
na geologicky potvrdených alebo predpokladaných zlomoch, alebo zlomoch potvrdených geomorfologickou 
analýzou, potom môžme predpokladať, že mriežka je tektonického pôvodu. Potom môžme hovoriť o 
 tektonických líniách, resp. tektonickej mriežke. Avšak to automaticky neznamená, že sa celá mriežka skladá zo 
zlomov [1].  

Morfotektonická mriežka je podobná sieti geomorfologickej, resp. tektonickej mriežky, pričom odráža 
prejavy tektoniky v georeliéfe. Niektoré mladšie tektonické línie nemusia mať v georeliéfe taký markantný 
prejav ako staršie. Staršie tektonické línie môžu byť reprezentované napr. výraznými dolinami, kým mladšie 
línie môžu byť viditeľné iba v malých, nevýrazných formách, prípadne skryté pod povrchom a merateľné jedine 
na horninových odkryvoch vo forme puklín, posunov a pod. Staršie tektonické línie sú spravidla dobre viditeľné 
v reliéfe, alebo sú zaznačené v geologických mapách. Mladé línie sú mapovateľné jednak v teréne (napr. v 
horninových odkryvoch - smer a sklon puklín), alebo z máp s dostatočne veľkým mierkovým číslom (1:10 000, 
1:25 000). Samozrejme existujú situácie kedy sú výraznejšie mladšie línie ako staršie. Avšak v našom prípade 
(území) to tak nie je. 

Morfotektonickú mriežku je možné využiť pri hodnotení morfotektonického poľa. Morfotektonické pole 
je  pole tektonicky podmienených pohybov georeliéfu. Je to pole spojité, a preto každý bod tohto poľa môže byť 
definovaný vektorom. Výsledný vektor pohybu možno rozložiť na súčet dvoch vektorov, horizontálneho 
a vertikálneho. Horizontálny vektor premietnutý do plochy mapy udáva veľkosť horizontálneho pohybu 
(posunu) tohto bodu. Vertikálny vektor zas udáva veľkosť vertikálneho posunu bodu. Morfotektonické pole sa  
mení v čase a priestore [3]. Morfotektonické pole predstavuje prostriedok ako lepšie porozumieť správaniu, 
fungovaniu a vývoju georeliéfu. 

voľný riadok veľkosť 10 
Vymedzenie územia 
Ako záujmové územie pre riešenie 
problémov ohľadom výskum
morfotektonického poľa sme zvolili kontakt 
juhozápadného okraja Malej Fatry so 
severnou časťou pohoria Žiar, medzi ktoré 
z časti zasahuje západný výbežok 
Turčianskej kotliny. Územie zasahuje širšie 
okolie povodia vodného toku Vríca. (obr.1).  

Túto oblasť sme zvolili  z dôvodu 
väčšej pravdepodobnosti možných 
geomorfologických a tektoni
komplikácií, a tým aj možnosti riešenia 
väčšieho množstva modelových prípadov 
problematiky morfotektonického poľa. 
V prípade úspešného riešenia problematiky 
morfotektonického poľa môže byť územie 
rozšírené o celý kontakt pohorí s kotlinou. 

u 

 
ckých 

Obr. 1. Digitálny model záujmového územia v oblasti juhu 
Malej Fatry, severu Žiaru a západu Turčianskej 
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Postup vyhodnocovania morfotektonickej mriežky 
Pri vytváraní morfotektonickej mriežky sme postupovali v zmysle prác [1, 2]. Na digitalizovanom 
vrstevnicovom podklade mapových listov (1:10 000) sme načrtli línie morfolineamentov v ktorých sme potom 
hľadali určitý približne ortogonálny systém. Základom pre tvorbu mriežky bola sieť vodných tokov. Tieto sme 
následne doplnili o údolnice bez vodných tokov a úpätnice, čím sme získali pomerne hustú sieť lineamentov 
(približne lineárne prvky georeliéfu odrážajúce sa v mape). Po vytvorení prvotného systému sme hľadali 
pokračovania (predĺženia) týchto lineamentov cez formy georeliéfu aké opisuje [1]. Týmto sme dostali 
morfologickú, resp. geomorfologickú mriežku (obr. 2). Po naložení vrstvy zlomov z geologických máp sa nám 
čiastočne potvrdila koincidencia geomorfologickej mriežky a siete zlomov. Týmto by sme mohli čiastočne 
považovať túto mriežku za tektonickú, keďže sa nám v reliéfe opakujú jej prejavy s určitou zákonitosťou. Aby 
sme túto mriežku mohli definitívne vyhlásiť za tektonickú, mali by sme ešte spraviť niekoľko verifikačných 
šetrení. Jedným z nich je terénny výskum zameraný na štúdium vzťahu morfolineamentov a charakteristík 
horninových odkryvov.  

V horninových odkryvoch (prirodzených aj umelých) sme sledovali litologické zloženie odkryvu, 
zvrstvenie a puklinatosť, smer a sklon vrstiev a puklín. Pri vytipovaní lokalít s odkryvmi bolo treba dodržiavať 
priestorovú reprezentatívnosť odkryvov, aby sme na jednej strane územia nemali informáciu prehustenú a na 
druhej strane zas nebolo odkryvov málo. Problémom v takejto kontaktnej oblasti je však paradoxne rozpukanosť 
horninových masívov. Na niektorých miestach bolo pomerne ťažké určiť reprezentatívne charakteristiky 
z hľadiska smeru a sklonu puklín. Dôvodom bol problém v horninovom zložení mnohých odkryvov. Keďže tu 

prevládajú vápencové až 
dolomitické komplexy 
a územie pre svoju polohu sa 
javí ako tektonicky pomerne 
aktívne, bol veľmi častý 
výskyt odkryvov, ktoré boli 
silne rozpukané, alebo 
odkryvov s podrvenou 
horninou na dolomitický 
piesok až múčku. 
Problémom bola aj absencia 
odkryvov v kotlinovej časti 
územia, ktorá má 
pahorkatinný až rovinatý ráz 
s minimom odryvov. Každý 
zmapovaný odkryv bol 
zaznačený do mapy a ak to 
bolo možné, tak aj polohovo 
zameraný metódou GPS. 
Celkovo bolo zmapovaných 
vyše 30 odkryvov (obr. 2). 

 
voľný riadok veľkosť 10 

Výsledky 
Výsledkom doterajšieho výskumu v tejto oblasti je načrtnutá geomorfologická resp. morfotektonická mriežka 
(obr. 2) a zmapovanie viacerých horninových odkryvov, z ktorých bola spravená základná databáza pripravená 
pre dopĺňanie nových položiek. Mriežka v tomto území je však stále v štádiu spracovávania. Terénnym 
výskumom sme sledovali priebeh a systém morfolineamentov ako aj charakteristiky puklín a vrstiev. Aby sa 
nám potvrdila alebo vyvrátila spojitosť medzi mriežkou a zlomami a puklinami, resp. hlavnými smermi puklín 
a vrstiev a smermi najbližších lineamentov, podrobili sme tieto štatistickej analýze. Predbežné výsledky analýzy 
poukazujú, že existuje medzi nimi relevantná väzba. Výsledky štatistických analýz pre testované hodnoty 
(smery morfolineamentov a smery puklín) vykazujú korelačný koeficient na úrovni 0,834, mieru lineárnej 
regresie 69,6 %, štandardnú chybu odhadu 21 a mieru spoľahlivosti 99 %.  

voľný riadok veľkosť 10 
Záver 
Príspevkom sme sa pokúsili priblížiť čitateľovi význam a niektoré možnosti štúdia (metódou štúdia 
morfotektonickej mriežky) začínajúceho výskumu morfotektonického poľa. Výskum morfotektonického poľa má 
nie len teoretický význam, ktorý spočíva v pochopení fungovania georeliéfu a tektonickými, resp. 
neotektonickými procesmi, ale aj praktický význam pri možnom vyhodnocovaní prírodných hrozieb (hlavne 
seizmickej aktivity). Pretože miera seizmického ohrozenia územia je mimo iného závislá od  vzdialenosti 

Obr. 2. Geomorfologická mriežka a zmapované horninové odkryvy v časti 
modelového územia. 
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a charakteru aktívnych tektonických línií, mohla by konštrukcia morfotektonického poľa z tohto hľadiska 
umožniť klasifikáciu významných zlomových línií. Hodnotením seizmickej aktivity pomocou morfotektonického 
poľa by bolo možné presnejšie identifikovať hranice regiónov s rôznym seizmickým ohrozením. V prípade 
dosiahnutia uspokojivých výsledkov v menšom záujmovom území, bude možné obdobný postup použiť aj pre 
hodnotenie celej kontaktnej zóny pohorie - kotlina, a to nie len v oblasti Turčianskej kotliny a okolitých pohorí, 
ale aj ostatných kotlín na Slovensku. 
 10 
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Úvod  
Erózne procesy intenzívne prebiehajúce v poľnohospodársky využívanej krajine, sú vzhľadom na svoje 
negatívne dopady v centre pozornosti výskumov už viacero desaťročí. V podmienkach Podunajskej pahorkatiny, 
patriacej k našim najúrodnejším oblastiam, je pozorovaný markantný odnos humusového horizontu a 
rozširovanie regozemí [3, 7]. Hoci tieto zmeny sú vo všeobecnosti hodnotené ako dôsledok vodou spôsobenej 
plošnej erózie, viacerí autori [8, 11, 12, 13] upozorňujú na potreby prehodnotenia vplyvu orbovej erózie.   
 Orbovú eróziu možno [16] definovať ako premiestňovanie pôdnej hmoty po povrchu terénu pri 
obrábaní pôdy, najmä oraní, ktorá sa prejavuje jej úbytkom v konvexných a prírastkom v konkávnych partiách, 
teda [19] v redukcii sklonov svahov a vyplňovaní konkavít (aj na svahoch) vedúcich k postupnému 
zhladzovaniu reliéfu. Je ovplyvňovaná najmä druhom používaného náradia, rýchlosťou, smerom a hĺbkou orby, 
charakterom reliéfu a krajinnou štruktúrou. Je sumou [18] dvoch subprocesov  - erózie závislej od topografie 
(zmeny sklonu), pôsobiacej na samotných poliach a erózie vznikajúcej pri ich hraniciach (ktoré sú líniou 
nulového toku látok a energie a vedú k sedimentácii na ich vyššie položenej a k erózii na nižšie položenej 
strane).  
 Jednou z metód určenia intenzity a priebehu oboch procesov je ich modelovanie. Vodná erózia je v 
slovenských podmienkach spracovávaná najmä pomocou modelu USLE [20]. Na modelovanie orbovej erózie,  
dosiaľ u nás absentujúce, je všeobecne často využívaný model WATEM [18]. Cieľom práce je pokúsiť sa 
stanoviť priebeh a intenziu vodnej a orbovej erózie v dvoch transektoch v Trnavskej pahorkatine za pomoci 
využitia tohto erózneho modelu.   
 
Materiál a metódy 
Vzhľadom k aktuálnosti eróznej problematiky v intenzívne obrábaných sprašových pahorkatinách, zvolili sme 
pre modeláciu procesov územie v Trnavskej pahorkatine, resp. v jej časti Trnavská tabuľa. Skúmali sme areál s 
rozlohou 64 ha, nachádzajúci sa v katastri obce Voderady. Tento tvorí svah spadajúci k doline Ronavy s 
maximálnym sklonom 8,6°. Územie je pokryté čenozemami, pričom na základe vizuálnej analýzy ortofotomapy 
[2] možno konštatovať, že až  na 21,3 % rozlohy územia vystupuje k povrchu svetlo sfarbená spraš, ktorej 
výskyt je pravdepodobne dôsledkom odnesenia humusového horizontu (erózie), no môže znamenať aj 
akumuláciu materiálu prineseného z vyššie položených erodovaných plôch.    
 Základným predpokladom pre modelovanie eróznych procesov je tvorba digitálneho modelu reliéfu, 
ktorý bol vytvorený v programe Grass 6.1 [4] na základe digitalizovaných vrstevníc v mierke 1: 10 000 (bližšie 
[11] ).  
 Spracovanie priebehu vodnej erózie v modeli WATEM [18] je založené [18] na prepracovanom modeli 
RUSLE, v ktorom bola dĺžka svahu smerom k chrbátnici nahradená veľkosťou príspevkovej plochy (bližšie 
pozri [18]). Vzorec pre výpočet intenzity potenciálnej ročnej vodnej erózie (EPT, v t. ha-1) mal nasledovný tvar:  
 

           EPT = R . K . L . S . C . P                                        [A] 

pričom sme použili pre určenie R (faktor eróznej účinnosti dažďa), K (faktor erodovateľnosti) faktorov hodnoty 
nájdené v literatúre [5, 6, 14]. C faktor (protierózneho účinku rastlín) sme vypočítali podľa metodiky [15] pre 
jednotlivé parcely na základe údajov o rotácii plodín  z  PD Voderady – Slovenská Nová Ves [10]. Hodnoty C 
faktora pre jednotlivé plodiny sme určovali na základe údajov z literatúry [1, 15], pričom pre parcely s 
absentujúcimi údajmi o rotácii plodín sme použili aproximujúci výpočet podľa [15]. Faktor protieróznych 
opatrení (P) nebol zohľadnený. Na odvodenie hodnôt modifikovaného faktora LS (faktor dĺžky svahu a sklonu), 
vzhľadom na hodnoty C faktora, sme použili rovnicu Mc Coola (1987, 1989 – bližšie pozri [18]) rátajúcu s 
vyrovanným príspevkom stružkovej a  medzistružkovej erózie.  
 Orbová erózia je v modeli WATEM [18] chápaná ako komplexný proces difúzneho typu, vyjadrený 
vzťahom:  

 Qst = ktil .S                                                           [B] 
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Kde Qst je pohyb v smere spádu v dôsledku orby, ktil – koeficient transportu orbou na 1 orbovú „operáciu“  a S 
je lokálny gradient sklonu (bližšie pozri [18]). Proces je teda kontrolovaný zmenou gradientu sklonu a jeho 
intenzita je závislá od parametra ktil, ktorého hodnoty možno stanoviť empiricky pre príslušný typ používanej 
agrotechniky. Na základe údajov zíkaných v PD Voderady sme v súlade s literatúrou [17] odhadli pre využívaný 
obojstranný šesťradličný pluh s priemernou rýchlosťou 8 km.h-1 a hĺbku orby 25 – 27 cm určili približnú 
hodnotu koeficientu na 330 kg.m-1.  
  Keďže model WATEM [18] poníma oba  modelované procesy ako priestorovo ovplyvňované 
hranicami krajinnej štruktúry (bližšie pozri [18]), na základe vizuálnej interpretácie ortofotomapy [2] bola 
vytvorená mapa bariér, ktorá bola následne zohľadnená pri výpočtoch.   
 
Výsledky a diskusia 
Výsledkom modelovania eróznych procesov v modeli WATEM[18] sú dva rastre, znázornené na obr. č. 1.  
Zobrazujú intenzitu eróznej i akumulačnej zložky príslušného procesu. Na obr. č 1a je znázornený priebeh 
vodnej erózie, ktorá dosahuje maximum 6,12 t.ha-1. rok-1, pričom tieto hodnoty sa viažu na najstrmšie, spodné 
časti svahu.  Akumulácia dosahuje hodnoty do 6, 87 t.ha-1. rok-1, maximálne však až 32,8 t.ha-1. rok-1, a to v 
konkávnej forme na úpätí svahu, ktorá je súčasťou doliny potoka Ronavy podtínajúcej svah. Druhým výrazným 
areálom akumulácie je dno úvaliny v západnej časti územia. 
 
  

 
Obr. 1 Priebeh vodnej a orbovej erózie a akumulácie 
 

Priebeh orbovej erózie zobrazuje obr. č. 1b. Vyplýva z neho významná odlišnosť v priestorovom pôsobení tohto 
procesu, ktorý hoci celkovo nadobúda nižšiu inteznitu (s maximom 5,51 t.ha-1. rok-1), je výraznejší v horných 
partiách svahov, neviažuc sa pritom na areály najväčšieho sklonu, ale skôr na areály jeho zmeny. Badateľný je aj 
vplyv hraníc polí na priebeh erózneho procesu, prejavujúci sa zvýšeným odnosom po oboch stranách poľnej 
cesty. Akumulácia v dôsledku orby dosahuje maximálne hodnoty 3,32 t.ha-1. rok-1, pričom k nej dochádza nielen 
na dne zníženín, ale aj v konkávnych formách na svahoch. Z priestorového porovnania priebehu procesov 
vyplýva ich antagonistické, či naopak kumulatívne pôsobenie v jednotlivých častiach skúmaného územia.   
 Uvedené hodnoty erózie možno len čiastočne porovnať s výsledkami doterajších výskumov, a to aj 
vzhľadom k faktu, že priebeh orbovej erózie nie je u nás samostatne preskúmaný. Linkeš et al. [9] na lokalite 
Voderady stanovili meraním obsahu 137Cs v kanténe intenzitu erózie na 15 t.ha-1.rok-1. Nami vypočítané hodnoty 
sú nižšie, čo môže byť čiastočne spôsobené faktom, že na rozdiel od citovaných autorov hodnotíme oba procesy 
jednotlivo a v krátkom časovom úseku (2004 – 2006). Takisto treba brať na zreteľ nižšiu výpovednú hodnotu 
vstupných parametrov odvodených z literatúry, najmä parametra ktil, ktoré by bolo vhodné určiť empiricky, ako 
aj presnosť do výpočtov vstupujúceho digitálneho modelu reliéfu. Z týchto dvôvodov, ako aj z dôvodu 
existujúceho rozporu z skôr nameranými hodnotami [9], je žiadúce údaje verifikovať terénnym výskumom.  
 
Záver 
Predkladaný príspevok je zameraný na modeláciu vodnej a orbovej erózie v modeli WATEM [18]. V 
modelovom území v mierne sklonitom reliéfe Trnavskej tabule, bol identifikovaný priebeh a intenzita oboch 
eróznych procesov. Následnou komparáciou bol zistený nezanedbateľný rozdiel v priestorovej diferenciácii ich 
intenzít, pričom platí, že vo vrchných častiach svahov s menším sklonom a na terénnych hranách je silnejší 
odnos v dôsledku orby. Výraznejšia vodná erózia sa viaže na spodné časti svahov a akumulácia na konkávne 
formy na dne úvalín. Naproti tomu akumulácia spôsobená orbou prebieha aj v konkávnych partiách svahov.  

 88



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

Zoznam použitej literatúry 
[1] ANTAL, J. 2005: Protierózna ochrana pôdy. Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 79 s. 
[2] EUROSENSE 2004: Digitálna ortofotomapa, lokalita Voderady. Eurosense, Bratislava.  
[3] FULAJTÁR, E., JANSKÝ, L. 2001: Vodná erózia pôdy a protierózna ochrana. Výskumný ústav pôdoznalectva 

a ochrany pôdy,  Bratislava, 310 s.  
[4] GRASS DEVELOPMENT TEAM, 2006. Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) Software. 

ITC-irst, Trento, Italy. http://grass.itc.it 
[5] ILAVSKÁ, B. 2005: Comparison of erosion distribution modelling calculating by USLE equation and bonity 

pedo – ecological units. Vedecké práce VÚPOP 25: 31-37. 
[6] ILAVSKÁ, B., JAMBOR, P. 2005: Soil erodibility in the conitions of Slovakia. Vedecké práce VÚPOP 27: 35-

42. 
[7] JAMBOR, P. 1999: Procesy vodnej erózie v časovom úseku 35 rokov (1960-1995) vo vybraných územiach 

SR. Pedagogické listy 6: 121-126. 
[8] LAZÚR, R. 2005: Tillage Effects on soil erosion. Vedecké práce VÚPOP 25: 61-67. 
[9] LINKEŠ, V., LEHOTSKÝ, M., STANKOVIANSKY, M. 1992: Príspevok k poznaniu vývoja vodnej erózie pôd na 

pahorkatine Podunajskej nížiny s využitím 137 Cs. Vedecké práce VÚPOP 17: 113-119.  
[10] PD VODERADY – SLOVENSKÁ NOVÁ VES 2004: Evidencia o hnojení pozemku, jeho vlastnostiach, striedaní 

plodín a agrotechnike v priebehu desiatich rokov na poľnohospodárksych pozemkoch (príloha č.8 k 
vyhláške 338/2005 Z.z.). Poľnohospodárske družstvo Voderady - Slovenská Nová Ves. 

[11] SMETANOVÁ, A. 2007: Hodnotenie vzťahu svetlých fľakov na černozemiach k reliéfu (na príklade 
Trnavskej pahorkatiny). Diplomová práca. Univerzita Komenského, Katedra fyzickej geografie a 
geoekológie, Bratislava,  94 s.  

[12] STANKOVIANSKY, M. 2001: Erózia z orania a jej geomrofologický efekt s osobitým zreteľom na Myjavsko – 
bielokarpatskú oblasť. Geografický časopis 53: 95-110.  

[13] STANKOVIANSKY, M. 2008: Vplyv dlhodobého obrábania pôdy na vývoj reliéfu slovenských Karpát. AGUC  
50. (In press.) 

[14] STYK, J., PÁLKA, B., 2005: Potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskych pôd SR vodnou eróziou 
vyhodnotená využitím empirického modelu USLE. In: SOBOCKÁ, J. (ed) Zborník prednášok VII. 
Zjazdu SSPPLPV pri SAV, D. Pedologická sekcia, Bratislava, s. 73-77. 

[15] ŠÚRI, M., CEBECAUER T., HOFIERKA, J., FULAJTÁR, E. 2002: Soil assesement of Slovakia at regional scale 
using GIS. Ekológia 21: 404 – 422. 

[16] VAN MUYSEN, W. 1999: 2nd International Symposium on Tillage Erosion and Tillage Translocation 
(Leuven, Belgium, 12-14 April, 1999) - Abstract and Symposium Program, Leuven. 

[17] VAN MUYSEN, W., GOVERS, G., VAN OOST, K., VAN ROMPAEY, A. 2000: The effect of tillage depth, tillage 
speed and soil condition on chisel tillage erosivity. Journal of soil and water conservation 55: 355 – 
364. 

[18] VAN OOST, K., GOVERS, G., DESMET, P., 2000: Evaluating the effects of changes in landscape structure on 
soil erosion by water and tillage. Landscape ecology 15: 577 – 589.  

[19] VAN OOST, K. VAN MUYSEN, W., GOVERS, G., DECKERS, J., QUINE, T.A., 2005: From water to tillage 
erosion dominated landform evolution. Geomorphology 72: 193–203. 

[20] WISCHMEIER, W. H., SMITH, D. D., 1978: Predicting rainfall erosion loess – Guide to conservation planning, 
Agricultural Handbook 537, USDA.  

 

 89



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

Plán rozvoja cestovného ruchu v pôvodnom mikroregióne Čierny Hron 
 

Linda Stasíková 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany 
a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; lindirasari@gmail.com 

 
 

Úvod a formulácia cieľa 
Je len málo krajín, ktoré poskytujú na malom území takú rozmanitosť, zahŕňajúcu atraktívnu prírodu i kultúrne 
dedičstvo, ako Slovensko. Každá jeho oblasť je niečím výnimočná a jedinečná, ale veľa z nich je nedocenených 
a málo navštevovaných. Veľkosť potenciálu nebýva vždy priamo úmerná poskytovaným službám a stavu 
infraštruktúry. Jedným z typických príkladov nevyužitých možností je aj mikroregión Čierny Hron. Preto bol za 
hlavný cieľ stanovený návrh rozvoja tohoto mikroregiónu z pohľadu cestovného ruchu. Našou snahou bolo 
poukázať na súčasný stav cestovného ruchu v mikroregióne, ako aj upozorniť na možnosti rozvoja tohto tu 
relatívne málo využitého hospodárskeho odvetvia.  

Združenie obcí Mikroregión Čierny Hron zaniklo 29. 5. 2006 [2] a nový, Čiernohronský mikroregión, 
je ešte v štádiu zakladania. Preto sme pokračovali v označovaní Mikroregión Čierny Hron, pre správnosť 
s prívlastkom pôvodný.   
 
Materiál a metódy 
Práca nadväzuje na autorkinu bakalársku prácu „Lokalizačné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu 
v mikroregióne Čierny Hron“.  

Po zhodnotení fyzickogeografických a humánnogeografických podmienok, vlastností a predností sme 
sa zamerali na vytvorenie regionalizácie, ktorej výsledkom je začlenenie obcí mikroregiónu do jednej z 3 skupín 
marginálnych obcí a následné stanovenie plánu ich rozvoja.  

Pri tvorení podmienok začleňovania obcí sa muselo prihliadať na všetky aspekty hospodárskej situácie 
obcí. Ako prvé sme si podľa súčasnej zamestnanosti podľa jednotlivých hospodárskych sektorov rozčlenili obce 
do dvoch kategórií – s dominantným primárnym alebo sekundárnym sektorom (žiadna z obcí nemá prevládajúcu 
funkciu cestovného ruchu). Následne sme vyrátali potenciál cestovného ruchu, keďže práve ten vnímame ako 
najvhodnejšiu formu revitalizácie hospodárstva v marginálnych regiónoch. Ako obce s potenciálom pre cestovný 
ruch sme stanovili tie, ktorých vypočítaný potenciál presiahol hodnotu 15.  

Ako ďalší krok sme vytvorili vzorec, ktorý vyjadruje počet ekonomicky aktívnych obyvateľov, ktorí by 
sa mohli presunúť do sféry cestovného ruchu z poľnohospodárstva a priemyslu. Matematicky vyjadrené ide 
o počet pracovníkov na jeden bod potenciálu cestovného ruchu. 

Kapacita zamestnanosti = 
počet zamestnaných v poľnohosp. a lesohosp. (v roku 2001) + počet zamest.v priemysle (v roku 2001) 

potenciál CR 
 Vzorec zachytáva tri sektory hospodárstva (kvartérny sektor nie je významnejšie zastúpený 
v marginálnych vidieckych obciach), ktoré bolo treba kvantifikovať. Primárny sektor je vyjadrený 
zamestnanosťou v poľnohospodárstve a lesohospodárstve, sekundárny zase zamestnanosťou v priemysle (oba 
údaje vyjadrené absolútnymi hodnotami) a terciárny výpočtom už vyššie uvedeného potenciálu cestovného 
ruchu s piatimi vybranými znakmi : prírodné atraktivity, kultúrno – historické pamiatky, športové možnosti, 
ubytovacie kapacity a doprava (v tomto poradí).  

Tieto kritéria boli určené týmto spôsobom, pretože klasické vyjadrenie podielom zamestnaných 
v jednotlivých hospodárskych  sektoroch  neodráža potenciál a možnosti rozvoja v budúcnosti (napr. len málo 
obyvateľov v marginálnych regiónoch je zamestnaných v službách cestovnéhu ruchu). 
 
Výsledky a diskusia 
Pôvodný mikroregión Čierny Hron sa nachádza v Banskobystrickom vyššom územnom celku, v okrese Brezno, 
kde je lokalizovaný v jeho juhozápadnej časti. Tvorí ho sedem obcí: Valaská, Hronec, Osrblie, Čierny Balog, 
Lom nad Rimavicou, Drábsko a Sihla. 

Mikroregión má za obdobie 1869 – 2007 progresívny vývoj, hoci od roku 1970 až 1991 zaznamenal 
relatívne výraznejší pokles obyvateľstva. V súčasnosti obyvateľstvo starne a dosahuje aj celkový úbytok 
obyvateľstva. Pre tento región s 95%-nou slovenskou národnosťou je typická aj nízka hustota zaľudnenia        
(35 ob./km2) – mikroregión patrí do Detvianskej lazníckej oblasti [3]. 
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Zhodnotenie potenciálov :  
1. Prírodné atraktivity : 10 bodov = celoročný turizmus, 7 bodov = chránený prírodný úkaz , 3 body = 

iná prírodná atraktivita 
2. Kultúrno – historické pamiatky : 10 bodov = termálny alebo minerálny prameň v spojení s 

vybudovanými kúpeľmi, 7 bodov = technické pamiatky národného významu , 4 body = kultúrno - 
historické pamiatky regionálneho významu, 2 body = ostatné kultúrno – historické pamiatky 

3. Športové možnosti : 8 bodov = celoročné športovo – rekreačné zariadenie medzinárodného významu, 
6 bodov = sezónne športovo – rekreačné zariadenie medzinárodného významu, 4 body = športovo – 
rekreačné zariadenie národného až regionálneho významu, 2 body = športovo – rekreačné zariadenie 
lokálneho významu 

4. Ubytovacie kapacity : 8 bodov = 351 – 400 lôžok, 6 bodov = 251 – 350 lôžok, 4 body =  151 – 250 
lôžok, 2 body = 51 – 150 lôžok, 1 bod = 0 – 50 lôžok 

5. Doprava : 4 body = obcou prechádza cesta I. triedy aj železnica, 2 body = obcou prechádza cesta II. 
triedy, 1 bod = obcou prechádza cesta III. a nižšej triedy 

 
Tab.1: Bodové hodnotenie a výsledný potenciál 
Názov obce Prír.pamiatky Kult.-hist.pam. Šport.možnosti Ubyt.kapacity Doprava Potenciál 
Čierny Balog 31 21 4 6 2 17,67
Drábsko 10 2 0 1 2 4,13
Hronec 38 29 8 8 2 23,20
Lom nad Rimavicou 10 10 0 2 2 6,40
Osrblie 10 14 6 4 1 8,87
Sihla 24 2 4 1 2 9,60
Valaská 48 16 4 1 4 21,47

 
Klasifikácia marginálnych vidieckych obcí :  

1. obce s funkciou poľnohospodárskou – v súčasnosti prevláda zamestnanosť v primárnom sektore 
2. obce s funkciou priemyselnou - v súčasnosti prevláda zamestnanosť v priemysle 
3. obce s funkciou cestovného ruchu – obce s potenciálom pre cestovný ruch 

 
1. Marginálne vidiecke obce s poľnohospodárskou fukciou  
Jedná sa o obce, ktoré majú vhodné podmienky na poľnohospodársku činnosť a táto činnosť tu dominuje.  
V mikroregióne sem patrí Drábsko, Lom nad Rimavicou a Sihla.  

V rámci Európskej únie si ako príklad môžeme zvoliť Contraviesu, región v provincii Granada, 
v Andalúzii, najjužnejšiom španielskom autonómnom spoločenstve. Tento marginálny horský región napriek 
atraktívnej polohe a prírode nežije z cestovného ruchu, ktorý tu vôbec nie je rozšírený. Ťažiskom je pestovanie 
plodín na samozásobiteľských farmách. Odborníci zaoberajúci sa týmto a podobnými regiónmi, vidia riešenie v 
spolupráci miestnych obyvateľov s novousadlíkmi, ktorí môžu sprostredkovať kontakty s mestom, prinesú nové 
poľnohospodárske spôsoby práce, zregulujú ceny [4].  

Keďže z fondov Európskej únie ide veľký podiel dotácií na poľnohospodárstvo, mohol by to byť jeden 
z argumentov, návrat ľudí na vidiek nielen ako na miesto bydliska, ale aj pracoviska.  

Ako druhotný efekt rozvoja poľnohospodárstva v tradičnom duchu so skĺbením s modernými postupmi, 
je dôležitý determinant rozvoja regiónu – cestovný ruch. Ten môže byť stavaný na faktoch, že 
poľnohospodárstvo tvorí vzhľad krajiny a vytvára produkty, ktoré vyjadrujú dôležité elementy miestnej identity 
a historických koreňov [4]. Agroturistika môže byť zaujímavý a nenásilný spôsob, ako spropagovať 
samozásobiteľské produkty drobných poľnohospodárov.  
2. Vidiecke obce s priemyselnou funkciou 
Do tejto kategórie patria v súčasnosti obce Čierny Balog, Hronec, Osrblie a Valaská.  
Pri dlhodobejšom pohľade je treba zatraktívniť obec a jej okolie tak, aby pritiahla do existujúcich podnikov 
pracovníkov, či už nových alebo pôvodných obyvateľov, a to nielen ako pravidelných migrantov za prácou, ale 
ako stálych obyvateľov obce. To by druhotne mohlo zapríčiniť rozvoj týchto podnikov a rozšírenie prevádzky, 
čo by zase utvorilo nové pracovné príležitosti.   
 Ako vedľajší efekt sa opäť môže črtať cestovný ruch – revitalizovaná krajina v kombinácii 
s predpokladanou výstavbou modernej infraštruktúry cielenej pôvodne pre nových zamestnancov, by mali byť 
lákadlom pre turistov.    
3. Vidiecke obce s funkciou cestovného ruchu 
V žiadnej zo sledovaných obcí neprevláda zamestnanosť  v cestovnom ruchu. Možnosť začleniť sa do tejto 
kategórie majú podľa výpočtu potenciálu cestovného ruchu obce Čierny Balog, Hronec a Valaská. Zároveň na 
základe výpočtu podľa vyššie uvedeného vzorca majú vhodné kapacity pracovných síl v cestovnom ruchu len 
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obce Čierny Balog a Valaská. Nie je však vylúčené, že po krátkom časovom a predpokladanom ekonomicky 
úspešnom období pritiahnu služby v cestovnom ruchu zamestnancov aj z iných obcí. Nasledujúce riešenie je 
podané v hlavných črtách a snaží sa odraziť a pochopiť hlavné nedostatky regiónu :  

1.) Osveta – prvý a najhlavnejší krok musí byť osveta pre všetkých obyvateľov pôvodného 
mikroregiónu Čierny Hron. Ekonomický rozvoj v zásade nemôže nastať v regiónoch takéhoto typu, pokiaľ 
nebude obyvateľstvo informované o všetkých výhodách. Elementárnou je vzájomná úcta medzi domácimi 
a turistami, pričom hrdosť na svoju domovinu by hostitelia mali preniesť aj za hranice svojho pozemku.  

Príkladom môže byť program obnovy dediny na Slovensku. Ten nastúpil cestu k obnove života na 
vidieku nielen prostredníctvom dotačnej politiky štátu ale predovšetkým zvyšovaním uvedomenia si 
uskutočnenia premeny slovenskej dediny na obraz kvalitného života v typických slovenských  vidieckych 
obciach. Súťaž Dedina roka úspešnou realizáciou štyroch ročníkov prispieva k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti a prestíže slovenského vidieka, k zvyšovaniu povedomia občianskej spoločnosti. V roku 
2005 sa na druhom mieste umiestnila obec Čierny Balog [1]. 

Pozitívne by mohli zapôsobiť motivačné programy a komplexný systém zvýhodnených podmienok pre 
vznik a rozvoj podnikateľských aktivít [5].  

2.) Zlepšenie internej komunikácie v rámci obce – zatiaľ čo veľká časť reakcií na cestovný ruch je 
negatívna, je tu možné nájsť aj podnikavých a činorodých obyvateľov. Vyvstáva tu však ďalší problém – 
nespolupráca so samosprávou. Osobné záujmy starostu alebo neochota úradov spôsobujú presun 
podnikateľských aktivít do obcí s priaznivejšími podmienkami, niekedy patriacich aj do iných okresov.  

3.) Zlepšenie služieb a kvality života – služby v mikroregióne sú na nedostačujúcej úrovni. Chýbajú 
stravovacie zariadenia, treba zvýšiť počet lôžok, posilniť občiansku vybavenosť, rekonštruovať stavby, 
vybudovať alebo dobudovať sociálnu infraštruktúru a zvyšovať štandard bývania. Nezanedbateľný je estetický 
vzhľad obce, počnúc domami a záhradami, končiac prírodným prostredím.  

Dôležité je aj dosiahnutie vyššej miery integrácie s vyspelými časťami kraja okrem iného napríklad 
prostredníctvom optimalizácie dopravnej siete [5]. Taktiež treba zabezpečiť, aby návštevníci mali program aj po 
absolvovaní hlavných atrakcií (vybudovanie krytých športovísk, relaxačných centier, kúpaliska, krytého  bazénu, 
diskotéky, atď.). 

4.) Propagácia pre blízke okolie – pre lokálny cestovný ruch je dôležité vnímanie obcí mikroregiónu 
blízkym okolím. Z historicky krátkodobého hľadiska tvoria image obce rôzne detaily, napríklad aj jeho 
kriminalita (sociopatologické javy sú dôležitým ukazovateľom sociálnej úrovne a druhotne aj úrovne služieb). 
Taktiež obce, kde prebiehala alebo ešte prebieha priemyselná produkcia, môžu byť vnímané len ako robotnícke 
ubytovne bez perspektív a lákadiel.  

5.) Reklama – hoci v súčasnosti sú zviditeľňované niektoré ataktivity mikroregiónu, nemôžu byť 
efektívne bez vykonania prvých troch krokov tohoto plánu. Pritiahnu síce turistov, ale pre spomínané nedostatky 
nie je pravdepodobné, že títo budú svoje návštevy v mikroregióne opakovať.  

Dôležitým faktorom pri posudzovaní cestovného ruchu je propagácia prostredníctvom internetových 
stránok. Nie všetky turistické atrakcie a dokonca nie všetky obce majú vlastnú internetovú stránku, čo svedčí 
o nepochopení významu internetu.   

Formy reklamy sú rôzne, avšak efektívne by boli hlavne vtedy, keby propagovali nie jednu atrakciu, ale 
mikroregión ako celok, komplexný útvar so širokou a kvalitnou ponukou. Kampaň s jednotiacou myšlienkou, 
ako je napr. Vínna cesta v Malých Karpatoch, alebo Gotická cesta najmä v oblasti Spiša a Gemera, je osvedčená 
ako na Slovensku tak i vo svete. 
 
Záver 
Dôsledky spomínaného návrhu by mali byť okrem ekonomického posilnenia, následnej podpory štátu 
a zlepšenia životného prostredia aj návrat časti obyvateľstva, ktoré odišlo za prácou do ekonomicky vyspelejších 
regiónov, nadobudnutie opäť prirodzeného prírastku, zvýšenie počtu pracujúcich v terciárnom sektore. 
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Úvod  
Vytváření prostorových environmentálních jednotek Jižní Moravy s přeshraničními přesahy je dlouhodobější 
projekt, který je realizován pod týmovým vedením A. Hynka. Detailně již proběhl v územích Klentnice-
Mikulov-Drasenhofen (2006) a Znojmo-Retz (2006). Tento projekt se zaměřuje na trvalou udržitelnost a 
bezpečnost území. Bylo vytvořeno 161 environmentálních jednotek, ve kterých probíhal a stále probíhá terénní 
výzkum, který je orientovaný ve smyslu „thick description“ [7]. Na území Jižní Moravy s přeshraničními 
přesahy jsme aplikovali metodologický přístup ESPECT/TODS [8], který vychází z 6 pilířů (Ekononie, 
Spoločnost, Politika, Ekologie, Kultura, Technologie) environmentální udržitelnosti/bezpečnosti z hlediska 
prostorovosti a emergence moci. Esenci heterotopie v pojetí M. Foucaulta vystihuje vnitřní jádro šestiúhelníku 
zahrnující časoprostor nadvlády a podřízenosti. ESPECT/TODS používáme ve studiu krajiny – jejích 
ekosystémů.  

 
Prostorové environmentální jednotky Jižní Moravy, modelové území 
Výchozím bodem studia bylo využití 161 prostorových environmentálních jednotek Jihomoravského kraje 
(Obr.1, obr. 2). Mapa vznikala při intenzivním terénním průzkumu s využitím konceptu A. J. Fediny týkajícího 
se fyzickogeografických komplexů. Její první verze pochází z r. 2003, kdy byla využita v mezioborovém 
výzkumu Jihomoravského kraje firmou GaREP. V roce 2007 byla mapa upravena pro využití ve výuce (Hynek, 
Trávníček, 2007, archív GÚ PřF MU Brno). Korekce, aktualizace a přečíslování jednotek a jejich atributů 
probíhala s využitím družicových snímků (Landsat 7, skener ETM+, pořízeno 24. května 2001) a digitálního 
modelu území v měřítku 1:25 000 (dostupné na: www.geoportal.cenia.cz).  

Tento příspěvek prezentuje modelové území ležící na hraničním lemu. Studium těchto jednotek, s tejně 
jako všech ostatních, probíhalo v pěti etapách: 1. Profil a prodloužení jednotek; 2. Výhody; 3. Aktéri; 4. 
Režimy; 5. Závěrečná syntéza. Jednotlivé etapy naznačují posloupnost a ohnisko studia, ale nelze je vnímat 
izolovaně. V současné době probíhá fáze zpřesňující získaných dat, která se analyzují, aby poté mohly být 
v ucelené podobě podrobeny diskurzu.  

 
Modelové území 
Modelové území na SV lemu Jihomoravského kraje tvořily jednotky 27 (Pustiměřská), 28 (Drysická), 29 (Doní 
Haná), 30 (Švábensko), 31 (Hradisko). Jednotky jsou značně heterogenní a mezi sebou příliš nekorelují. 
Jednoznačnou osou je Dolní Haná, která i prostorově rozděluje území svým dálničním koridorem (v roli 
významné transferability kapitálu v prostoru toků) a řekou Hanou (přírodní liniovou dominantou). 
 O prodloužení jednotek je možné uvažovat ve všech pěti případech, závisí pak na použité metodice, 
jaké hranice budou zvoleny. Nejjednoznačnější je prodloužení Hradiska, které je pouhým dokreslením hranic 
lesního ekosystému. U ostatních jednotek byl určujícím faktorem pro dokreslení přeshraniční hranice krajinná 
matice. Podle převládajícího typu krajiny lze tedy prodloužit Pustiměřskou jednotku až k obcím Brodek u 
Přerova a Otaslavice v Olomouckém kraji, Drysicko zřetelně končí u sídelního koridoru Brodek u Přerova – 
Nezamyslice. Dolní Haná jakožto liniově orientovaná jednotka má své pokračování u Němčic nad Hanou a 
Švábensko až u Věžek na Kroměřížsku (Zlínský kraj). 
 Vliv na osídlení mělo několik faktorů – jednak poloha v rámci vnitřních Sudet (po odsunu Němců se 

dříve německé obce začaly 
kolonizovat místními / 
sousedními obyvateli, což 
umožnilo přerůstání 
rodinných vazeb mezi 
obcemi navzájem) a jednak 
poloha v rámci kulturního 
regionu Hané - ta umožnila 
zachování tradičního stylu 
života v rurální krajině.  

Obr.1: Vymezení modelového území a naznačení umístění mapových polí použitých na obr. 2 
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Obr.2: Mapa prostorových environmentálních jednotek Jihomoravského kraje 

 
Tato krajina není příliš ovlivněna blízkostí velkého okresního města (Vyškov), jak by se mohlo z 

polohy zdát právě vlivem výše zmíněných faktorů. 
Dominantní funkcí krajiny v ose území byla zemědělská prvovýroba vzhledem k příznivým 

agroklimatickým podmínkám. Z toho důvodu zde hrají nejzásadnější roli zemědělské subjekty, především ZOD 
Haná, pohrobek kolosu ZD Ivanovice na Hané. Mezi významné tvůrce rozhodnutí (decision-makery), kteří mají 
v oblasti velký vliv na chod života, lze zařadit i rod Školařů, který je spjatý s fungováním zastupitelstev několika 
obcí. Na první pohled skrytými aktéry jsou v Ivanovicích na Hané a v Radslavicích malé romské komunity. Ty 
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se dostávají do drobných sporů s místními obyvateli a jsou to právě Ivanovice na Hané, které jsou těmito spory 
velmi medializovány.  

Oblast zkoumaných jednotek je tedy ve dvojím postavení – je vnímána jako prosperující oblast 
(produkční zemědělská krajina, kapitálově výnosná schopnost transferability z dálničního přivaděče, klidová 
lesní masa v podobě lesního komplexu Litenčické pahorkatiny v jednotce Hradisko) a zároveň endogenně 
strádající místo prostřednictvím skrytých sociálně patologických režimů (koexistence romského etnika). 

 
Závěr 
Koncept trvalé udržitelnosti a bezpečnosti území společně s metodologickým přístupem ESPECT/TODS 
a dokumenty Millennium Ecosystems Assessment tvoří těžiště studia 161 environmentálních jednotek 
Jihomoravského kraje. Ekosystémy chápeme jako kapitál, který poskytuje služby nezbytné pro kvalitu lidského 
života. Jejich zachování a udržitelné využívání je tedy nezbytnou podmínkou. Pro tento příspěvek bylo vybráno 
modelové území, které leží v hraničním lemu. Jedná se tedy o lokální úroveň, v níž jednotlivci, komunity a 
osoby ve veřejné a soukromé sféře přímo utvářejí/mění části ekosystémů. Přes vizuální vnější homogenitu je 
patrný vliv lokálních aktérů, kteří se podílejí na chodu režimů v krajině a determinují (navenek skrytou) 
heterogenitu. Důležité je především uvědomění si vazby dvou centrifugálních sil – navenek prosperujících 
aktivit (produkční zemědělská krajina, kapitálově výnosná schopnost transferability, klidová lesní masa) a 
endogenně méně zjevných sociálně patologických režimů (např. koexistence romského etnika). Zatímco vnitřně 
nestabilní heterogenní uspořádání je většinovým dílem aktérů (v lokálním měřítku), vnější percepce je utvářena 
aktanty. Z těchto poznatků vyplývá, že jsou to právě aktanti (mj. dálnice D1 procházející osou území, lesy 
Litenčické pahorkatiny, kamenolomy nebo zemědělské statky), kteří utvářejí rámec vnějším vztahům regionu 
jako celku a aktéři (Školařovi, romská etnika) jsou rozhodujícími činiteli při tvorbě vnitřních interakcí. 
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Úvod a formulácia cieľa 
Náhle spriemyselňovanie stredného Považia v druhej polovici 20. storočia, ktoré dalo neskôr vzniknúť 
funkčnému mestskému regiónu (FMR) Dubnica nad Váhom, znamenalo pre toto územie mnoho výrazných 
zmien. Veľké priemyselné závody vyžadovali množstvo pracovnej sily, ktorá sa nachádzala i vo vidieckych 
obciach ležiacich v zázemí priemyselných centier. Mnohé príčiny ako napríklad stavebná uzávera 
v nestrediskových obciach a lákavé ponuky rozrastajúcich sa miest mali za následok úbytok produktívnej zložky 
obyvateľstva vidieka a zmenu jeho hospodárskej štruktúry. Dovtedy poľnohospodársko-remeselné obce začali 
nadobúdať funkciu akýchsi spální a sídla s náročnejšou dostupnosťou do priemyselných jadier začali byť 
postupne vysídľované. S odchodom ekonomicky aktívneho obyvateľstva do miest resp. zmenou jeho profesijnej 
orientácie, ale i v dôsledku kolektivizácie poľnohospodárstva, fakticky zaniklo hospodárenie, ktoré tu existovalo 
storočia a vo svojej podstate rešpektovalo prírodné predpoklady, ale i limity územia.  

V súčasnosti pozorujeme v rôznych oblastiach politického i spoločenského života snahy o obnovu 
vidieckej krajiny, čím sa myslí najmä obnovenie jeho hospodárstva. V doterajšom období transformácie 
hospodárstva sme sa stali na území FMR Dubnica nad Váhom svedkami niektorých pozitívnych zmien 
v odvetvovej štruktúre obcí. Ide však prevažne o vidiecke obce s dobrou dopravnou polohou. Horšie sú na tom 
obce, ktoré sa nachádzajú mimo hlavných dopravných ťahov. Tieto však poväčšinou disponujú prírodným 
potenciálom, na ktorom by zas ony mohli vybudovať svoju ekonomickú základňu. Problém však podľa nášho 
úsudku nastáva vtedy, keď sa jediným odvetvím rozvíjaným na báze prírodných predpokladov stane cestovný 
ruch (CR) resp. jeho jedna forma, zvlášť ak z neho neprofituje najmä domáce obyvateľstvo. Rizikom je 
i nekontrolované (bez posudzovania vplyvov na životné prostredie) budovanie materiálno-technickej základne 
CR v blízkosti maloplošných chránených území. Takéto tendencie sú zjavné v oblasti NPR Vršatecké bradlá 
a NPR Vršatecké hradné bralo.  

Cieľom tohto príspevku je posúdenie udržateľnosti súčasného rozvoja cestovného ruchu v tejto lokalite 
ako i návrh riešení, ktoré by zabránili degradácií tohto vzácneho územia pri rešpektovaní potrieb hospodárskeho 
rozvoja priľahlých obcí. 
 
Vymedzenie územia 
Sledované územie sa nachádza na území geomorfologických podcelkov Vršatecké bradlá a Kobylináč, ktoré sú 
súčasťou celku Biele Karpaty. Obce, ktoré sa nachádzajú v tomto území, sú vzhľadom na dennú dochádzku ich 
obyvateľov za prácou súčasťou FMR Dubnica nad Váhom [2], ktorého hranice sú totožné s administratívnou 
hranicou okresu Ilava.  
 
Materiál a metódy 
Náš výskum je založený na spracovaní štatistických údajov ŠÚSR, terénnej obhliadke lokality, individuálnych 
rozhovoroch s obyvateľmi a zamestnancami samospráv a materiáloch poskytnutých správou CHKO Biele 
Karpaty. Súčasťou výskumu bola i fotodokumentácia územia. 
 
Výsledky  
V predmetnom území sa nachádzajú dve významné prírodné rezervácie PR Vršatecké hradné bralo a PR 
Vršatecké bradlá. Jedná sa o dve maloplošné chránené územia s celkovou výmerou približne 95 ha, na ktorých 
vznikli  po stáročia trvajúcom pôsobení prírodných a antropogénnych činiteľov pestré spoločenstvá teplomilných 
a alpínskych druhov rastlín a na ne (v mnohých prípadoch) naviazaných živočíchov. Za všetky spomeňme 
z rastlín aspoň vzácny všivec chochlatý (Pedicularis comosa) a kriticky ohrozený popolavec dlholistý moravský 
(Tephroseris longfolia), ktorý tu má svoju celosvetovo najbohatšiu populáciu. Zo zástupcov fauny vyberáme 
vzácne chránené druhy chrobákov: plocháč červený (Cucujus cinnabarinus) a fúzač alpský (Rosalia alpina). 
Okrem spomínaných maloplošných území sú však v tejto oblasti významné lúčne spoločenstvá, ktoré tu vznikali 
už od neolitu, kedy človek začal ťažiť drevo a prispôsobovať  krajinu svojím potrebám.  Extenzívnym spôsobom 
hospodárenia (kosením a pasením) sa tu vytvorili druhovo veľmi bohaté spoločenstvá, v ktorých sa taktiež 
vyskytujú mnohé chránené a kriticky ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Z týchto lúčnych spoločenstiev patria 
k najohrozenejším vstavačovité (Orchidaceae) [c], na ktoré sú obzvlášť bohaté neďaleké PP Krivoklátske lúky 
a PR Nebrová.  
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Avšak to, čo skutočne láka väčšinu návštevníkov do tejto lokality je najvýraznejší a najvyšší skalný 
bradlový hrebeň na Slovensku, z ktorého sa ponúkajú krásne výhľady do širokého okolia. Pri pohľade z Ilavskej 
kotliny pôsobia Vršatecké bradlá ako výrazná dominanta scenérie Bielych Karpát. Túto skutočnosť si 
uvedomujú i súčasní majitelia ubytovacích zariadení v tomto území, ktorí sú zároveň i budovatelia priľahlej 
turistickej infraštruktúry (s výnimkou informačných systémov).  Vzhľadom na to, že sa tieto ubytovacie 
zariadenia (hotel a horská chata) nachádzajú na území CHKO, navyše na kontaktnom území s maloplošnými 
chránenými územiami, mal by sa ich ďalší rozvoj riadiť postupom, aký stanovuje legislatíva (najmä zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákon č. č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie). O tom, že tomu tak nie je nasvedčujú nelegálne stavebné práce (zamerané na výrazné zvýšenie 
kapacity) na turistickej chate a úpravy okolitého terénu, ktoré sa tu v roku 2004 uskutočnili bez náležitých 
povolení. Na viac bez adekvátnych resp. žiadnych postihov tých, ktorí tieto práce dali vykonať. V ďalších 
rokoch sa tu uskutočnilo ešte niekoľko neoprávnených zásahov, ktoré mali spoločného vinníka. Zatiaľ 
posledným je výstavba plynovodu a rekonštrukcia lesnej cesty (zmena poľnej cesty na asfaltovú) z obce Červený 
Kameň do obce Vršatské Podhradie. Táto rekonštrukcia sa uskutočnila bez akejkoľvek projektovej 
dokumentácie a viedla ku zničeniu prioritného biotopu európskeho významu, nelegálnemu výrubu stromov (v 
hodnote 282 300,- Sk) a k ďalším nezvratným poškodeniam v tejto oblasti.  Je pritom nepochybné, že hlavným 
zámerom rekonštrukcie cesty bolo zlepšenie prístupnosti k spomínaným ubytovacím zariadeniam. 

Naším cieľom nie je zabrániť rozvoju turistickej infraštruktúry. Považujeme však za nanajvýš dôležité, 
aby sa takýto rozvoj uskutočňoval v súlade s platnou legislatívou a rešpektovaním pripomienok odbornej 
verejnosti.  Takýto postup je nevyhnutný na to, aby sa CR uskutočňoval udržateľným spôsobom. 

Dôležité si je uvedomiť, že CR patrí medzi sektory ekonomiky, ktoré sú najcitlivejšie na zmeny 
životného prostredia. Ak jeho aktivity nerešpektujú environmentálnu, sociálnu a kultúrnu únosnosť územia, 
môžu sa stať nežiadúce [3]. Túto únosnosť je veľmi náročné kvantifikovať, no je zrejmé, že uvedené postupy 
podnikateľských subjektov sú príkladom absolútnej ignorancie, ktorá nerešpektujeme žiadne limity. V oblasti 
sociálnej a kultúrnej únosnosti hrozí degradácia tohto územia vzhľadom na ubúdanie starousadlíkov a príchod 
skôr chalupárov. Títo však krajine nemôžu zabezpečiť jej pôvodnú  resp. stáročia trvajúcu starostlivosť, ktorá jej 
dala špecifický charakter. Ako už bolo spomínané, vzácne lúčne spoločenstvá vznikli pričinením človeka. 
V súčasnosti prežívajú už len vďaka starostlivosti profesionálnych ochranárov a dobrovoľníkov.  V tomto smere 
by však únosnejším resp. udržateľnejším prístupom bolo aspoň čiastočné oživenie pôvodného hospodárenia. 
Vzhľadom na súčasný stav profesijnej orientácie domáceho obyvateľstva, ktorej vývoj sme v stručnosti opísali 
v úvode príspevku, ide však o veľmi náročnú a dlhodobú stratégiu. Prekážkou je najmä ich relatívny nezáujem 
a zmena hodnotovej orientácie.  Tieto bariéry môžu ešte viac posilniť neuvážené aktivity CR, ktoré častokrát 
vedú k zmene miestnej identity, životného štýlu, morálky a narušeniu medziľudských vzťahov v hostiteľskej 
komunite. Treba preto s takýmito rizikami počítať a prijímať preventívne opatrenia, ktoré zabránia narušeniu 
tradičných hodnôt územia [3]. Na druhej strane však uvážený a komplexný (prepojený s 
ostatným hospodárením) rozvoj CR môže znamenať nielen ekonomický prínos, ale i žiadúce oživenie 
hospodárstva. Formami cestovného ruchu, ktoré podporujú takýto vývoj sú najmä [4]: 1. Ekoturizmus – 
cestovanie, ktorého cieľom je pozorovanie prírody v v prírodných oblastiach s vyšším stupňom ochrany. Má byť 
orientovaný na pochopenie vzťahu človeka a ŽP. Realizuje sa pre malé skupinky, zapája miestne obyvateľstvo 
do poskytovania služieb, využíva miestne produkty, využíva ekologicky vhodné dopravné prostriedky atď. 2. 
Vidiecky turizmus – ubytovanie v rôznych ubytovacích zariadeniach (spravidla v domácnostiach) na vidieku 
spojené s vykonávaním činností, ktoré sú typické pre vidiecku krajinu. Výhodou je, že sa využíva existujúci 
bytový fond a objekty, ktoré už neplnia svoj účel. 3. Agroturistika – pobyt návštevníka sa uskutočňuje na farme, 
majeri, kopaniciach alebo lazoch a je spojený so starostlivosťou o domáce zvieratá a ďalšími prácami na 
hospodárstve. Sú to práve vidiecky turizmus a agroturistika, ktoré zo všetkých foriem CR najviac prispievajú 
k zachovaniu tradičného osídlenia a jeho krajinotvorných a ekologických funkcií. 

Sledované územie má dobré (zatiaľ)  predpoklady na to, aby sa tam uvedené formy CR mohli začať 
rozvíjať. S finančnou a metodickou pomocou sa možno v prípade vidieckeho turizmu obrátiť na MH SR 
a v prípade agroturizmu na MP SR. Finančné prostriedky možno získať i z fondov EÚ, ktorej politika je výrazne 
naklonená rozvoju vidieka. V tomto smere možno hľadať pomoc v sídle neziskovej organizácie Euroregión Bíle-
Biele Karpaty, ktorej slovenská pobočka sa nachádza v neďalekom Trenčíne. Podporu je možné získať najmä 
z programu Interreg, určeného najmä na rozvoj cezhraničnej spolupráce - predmetné územie sa nachádza 
v pohraničnom území s ČR.  

Napriek tomu, že hovoríme udržateľných formách CR, existujú i tu riziká, s ktorými treba počítať už pri 
počiatočných štádiách ich rozvoja. Ohľad treba brať na možnosť nelegálneho podnikania v týchto oblastiach. Pre 
skutočný rozvoj regiónu je veľmi dôležité korektné partnerstvo medzi samosprávou a súkromným sektorom. 
Súčasťou spolupráce musí byť dobrá informovanosť obyvateľov o nebezpečenstve takéhoto počínania. Dôležitá 
je spoločná vízia rozvoja obce resp. mikroregiónu a priebežné monitorovanie jej napĺňania. Zabezpečeniu 
udržateľného rozvoja CR môže významne napomôcť zostavenie súboru indikátorov, ktoré by umožňovali 
monitorovanie využívania prírodných zdrojov, stavu biotopov, intenzitu a vplyv dopravy ale i také ukazovatele 
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ako je napríklad spokojnosť obyvateľov a návštevníkov a iné.  Na ich vytvorení by sa mali podieľať najmä 
odborné a vedecké inštitúcie. Kontrolovanie rozvoja aktivít sa môže zabezpečiť i formou vydávania licencií 
a povolení (na poskytovanie ubytovania, podnikania atď.).   

Zostavenie indikátorov je aktuálne už v súčasnosti a to vzhľadom na predpokladané zintenzívnenie 
návštevnosti územia v dôsledku očakávaného sprevádzkovania spomínanej turistickej chaty. Pohybom ľudí 
mimo turistické značené trasy totiž dochádza k pôdnej erózií, vyrušovaniu vzácnych hniezdičov a ďalším 
environmentálnym stratám. Zúfalý je tiež stav náučného chodníka. Jeho rekonštrukcia by prispela k zvýšeniu 
informovanosti návštevníkov, čím sa tiež môže znížiť ohrozovanie tohto vzácneho, no krehkého ekosystému.  

 
Záver 
V uvedenom príspevku sme sa pokúsili o zhodnotenie súčasného rozvoja CR z hľadiska jeho trvalej 
udržateľnosti. Nemenej dôležitý bol i návrh iných možností jeho rozvoja, ktoré sú v súčasnosti podľa nám 
dostupných zdrojov odbornej literatúry považované za vhodnejšiu alternatívu ku konvenčnému turizmu. A to 
najmä, ak sa predmetné územie nachádza v prírodovedne, kultúrno-historicky, etnologicky, či inak významnom 
území. Vychádzali sme pri tom zo zásad rozvoja cestovného ruchu, ktoré sú obsiahnuté v Koncepcii územného 
rozvoja Slovenska [9]. Podľa týchto zásad sa totiž navrhuje lokalizovať služby cestovného ruchu prednostne do 
sídiel s cieľom zabrániť neodôvodnenému rozširovaniu rekreačných útvarov vo voľnej krajine a na území 
národných parkov a chránených krajinných oblastí dodržiavať únosný pomer funkcie ochrany prírody 
a ostatných funkcií spojených s cestovným ruchom. 

Rozvoj CR vnímame len ako jednu z možností celkového rozvoja vidieckej krajiny. Už v úvode sme 
naznačili, že nepovažujeme za správne, ak sa s podporou CR nerozvíjajú i ďalšie odvetvia hospodárstva. Vlastné 
skúseností nadobudnuté vo viacerých turistických destináciách, nás ubezpečili v tom, že jednostranná orientácia 
na rozvoj turizmu resp. zisku z CR, vedie v drvivej väčšine k deformácií ľudských hodnôt a strate 
jedinečnej identity územia. Takéto tendencie sa v konečnom dôsledku prejavia i v poklese záujmu o návštevu 
týchto lokalít zo strany ľudí túžiacich po skutočnom poznaní. Teda ľudí, ktorí sa snažia pochopiť vzájomnú 
previazanosť aktivít človeka a jeho životného prostredia. Aby sa tomuto zabránilo snažíme sa hľadať i iné 
možnosti ako pomôcť ekonomike tohto územia. Na ich detailnejšiu analýzu však v tomto príspevku nie je 
priestor. Spomeňme teda aspoň to, že región má skvelé predpoklady na rozvoj ekologického poľnohospodárstva 
zameraného na pestovanie špeciálnych plodín (napríklad liečivých rastlín) a využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie (najmä biomasy). Rozvoj vlastnej ekonomickej základne tunajších obcí, ktorý by v sebe zahŕňal i tieto 
faktory, by určite významným podielom prispel k zníženiu fenoménu vysťahovalectva pôvodného (najmä 
mladého) obyvateľstva a ďalším negatívnym prejavom slabej hospodárskej úrovne podhorských obcí.    

Ak sa nepodarí zastaviť proces ubúdania starousadlíkov, ktorý je v príkrom rozpore s prírodnými 
podmienkami a kultúrou miestnych obyvateľov, zostanú pestré kvety bielokarpatských lúk už len na ručne 
vyšívaných krojoch [6]. 
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Úvod a formulácia cieľa 
Slovensko je hornatá krajina s relatívne veľkou výškovou členitosťou. Na prekonávanie prevýšení v horskm 
teréne sa využíva najmä vertikálna doprava-lanovky. Tieto dômyselné zariadenia odjakživa priťahovali 
pozornosť odborníkov aj laikov nielen kvôli svojej technickej vyspelosti, ale aj kvôli jedinečnému pohľadu na 
okolitú krajinu. Moja záľuba v turistike a lyžovaní (a lanovky sa využívajú najmä pre prepravu lyžiarov) dali 
základ myšlienke napísania tejto práce. 
 Prvá lanovka na Slovensku bola postavená v roku 1908. Za ostatných sto rokov prebehol v oblasti 
lanoviek na Slovensku mimoriadne dynamický vývoj, čo sa týka ich výstavby, rekonštrukcíe, nahradenia iným 
zariadením, či úplnej demontáže.  Aj z tohto dôvodu vznikla istá potreba aspoň stručného zmapovania celého 
tohto vývoja spolu s lokalizáciou lanoviek. To je aj hlavným cieľom tejto práce-zhodnotenie minulého vývoja 
a lokalizácie lanoviek na Slovensku a to aj vo vzťahu ku nárastu počtu lanoviek po roku 2001. Práca sa teda 
snaží podať ucelený pohľad na vývoj v oblasti lanových dráh na Slovensku, ich lokalizácie, ako aj možnosti 
ďalšej výstavby v budúcnosti. 
 
Materiál a metodika 
Ako už názov práce napovedá, skúmaným územím je celé územie Slovenska o rozlohe 49 036m2. Relatívna 
výšková členitosť Slovenska je 2561 m. Územím Slovensk prechádza tzv. Karpatský oblúk, ktorý tu aj dosahuje 
najvyššiu nadmorskú výšku (Gerlachovský štít 2655 m n.m.) a zahŕňa všetky slovenské pohoria. 
 Lanové dráhy sa podľa toho, čo prepravujú, delia na nákladné a osobné. Osobné lanové dráhy slúžia na 
prepravu osôb, nákladné na prepravu materiálov (bane, fabriky). Táto práca sa zaoberá iba osobnými lanovými 
dráhami na Slovensku. 
 Isté metodické problémy nastávajú pri posudzovaní počtu lanoviek na Slovesku. Oficiálne štatistiky 
(podľa združenia Lavex) udávajú aj lanovky, ktoré sú mimo prevádzky. Zároveň však neudávajú demontované 
lanovky. Tu však vzniká problém jednoznačnej definície, čo je demontovaná lanovka. Považuje sa za takú 
napríklad lanovka s odstráneným nosným lanom alebo musí byť kompletne odstánená celá technológia lanovky 
vrátane podpier? Na túto otázku sme nenašli jednoznačnú odpoveď. 
 
Výsledky a diskusia 
Osobné lanové dráhy súvisia predovšetkým s prepravou lyžiarov. Na Slovensko priniesol prvé lyže lekárnik 
Cordidesz v roku 1865, ďalšie v roku 1875 dr. Szontagh. Organizované lyžovanie na Slovensku je spájané 
s nemeckým turistickým spolkom Karpathenverein, ktorý sídlil v podtatranskom Kežmarku a rozvíjal lyžovanie 
v oblasti Vysokých Tatier. Lyžovanie bolo doménou najmä majetnejších nemeckých a maďarských občanov. 
Podľa [3] boli Vysoké Tatry začiatkom 20. storočia známou lyžiarskou oblasťou a prebiehali tu dokonca prvé 
lyžiarske výcviky pre hostí ubytovaných v tatranských hoteloch. Postupne sa lyžovaniu začalo venovať čoraz 
viac ľudí, v roku 1910 sa už lyžiari objavovali aj mimo Vysokých Tatiar, najmä v okolí Kremnice, Liptovského 
Mikuláša, či Banskej Bystrice. Prvou slovenskou lyžiarskou organizáciou bol Tatranský turistický spolok 
v Liptovskom Mikuláši. Z lyžiarskych disciplín sa rozvíjal najmä beh na lyžiach a skok na lyžiach. V roku 1920 
sa konali majstrovstvá ČSR v lyžovaní prvýkrát na Slovensku, na Štrbskom Plese. V roku 1926 bol v Starom 
Smokovci založený Športový klub Vysoké Tatry, ktorý sa zaslúžil o prvý významný zápis Slovenska do kroniky 
svetového lyžovania zorganizovaním majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní v roku 1935 na Štrbskom Plese 
[1].   

Zjazdové lyžovanie však zaznamenalo masívnejší rozvoj až s výstavbou horských dopravných zariadení. 
Prvou lanovkou na Slovensku bola pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok, v prevádzke od roku 
1908. Neskôr pribudli lanovky v oblasti Tatranskej Lomnice, prvou visutou lanovkou bola lanovka z Tatranskej 
Lomnice na Skalnaté Pleso vybudovaná spolu so zjazdovkou v roku 1937, neskôr až na Lomnický štít (1940). 
V zime 1936/1937 bola zároveň vyznačená a daná do prevádzky prvá zjazdová trať zo Skalnatého Plesa do 
Tatranskej Lomnice. Prvé dopravné zariadenie, ktoré slúžilo špeciálne lyžiarom bol prvý elektricky poháňaný 
vlek na Slovensku zo Štrbského Plesa na Solisko s dĺžkou 3 km postavený a uvedený do prevádzky v roku 1943. 
Ten bol v prevádzke až do roku 1970, kedy bol v súvislosti s konaním ďalších majstrovstiev sveta v lyžovaní 
vymenený za dvojsedačkovú lanovku. Medzitým sa na Slovensku stavali ďalšie lanové dráhy, v povojnovom 
období (od roku 1949) v Jasnej v Nízkych Tatrách, v roku 1950 bola uvedená do prevádzky aj stará lanovka na 

 99



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

Chleb, v roku 1955 lanovka z Valaskej na Chvatimech V roku 1957 bola lanovkou sprístupnená aj momentálne 
najvyššie položená lyžiarska zjazdovka na Slovensku od Skalnatého plesa do Lomnického sedla 1800- 2200 m n. 
m. V 60. rokoch 20. storočia nastal dynamický rozvoj lyžiarskych stredísk vo všetkých vyšších pohoriach 
Slovenska. V roku 1964 bolo na Slovensku evidovaných už 11 lanových dráh, pričom do roku 1970 sa ich počet 
zvýšil na 14. Za ďalších 10 rokov (1970-1980) pribudlo na Slovensku 11 lanoviek, celkovo ich teda bolo 25. 
Najviac sa ich nachádzalo v stredisku Jasná-Chopok sever (4), ktoré bolo v tom čase prepojené s južnými svahmi 
Chopku, kde stáli ďalšie 2 lanovky. Približné tempo výstavby jednej lanovky ročne sa udržalo ešte niekoľko 
ďalších rokov. Po zmene režimu v roku 1989 nenastali významnejšie zmeny, čo sa týka výstavby nových 
lanoviek. Zmenami prešli najmä vlastnícke vzťahy a s tým súvisiace financovanie stavieb. To už nebolo v réžii 
štátu (prostredníctvom športových spolkov, okresných správ cestovného ruchu, či štátnych spoločností Interhotel 
a Javorina), ale prešlo sa na financovanie zo súkromného kapitálu. Výraznejší posun vo výstavbe nových 
zariadení však nenastal, budovalo sa rovnakým tempom ako dovtedy.  A to až do roku 1998, kedy sa na tri roky 
úplne zastavila výstavba nových lanoviek. Je ťažké hľadať objektívne príčiny, faktom však je, že zima 
1997/1998 bol výnimočné teplá a s tým súvisel aj pokles návštevnosti lyžiarskych stredísk. Výstavba ďalších 
lanových dráh sa začala až v roku 2001, ktorý sa dá nazvať prelomovým. Od roku 2001 do marca 2008 bolo na 
Slovensku postavených 22 lanoviek, 1 bola zrekonštruovaná (Bratislava-Železná studienka) a výstavba 1 
lanovky sa začala (Skalka pri Kremnici).  Špecifické postavenie medzi postavenými lanovkami má tá v Banskej 
Štiavnici, ktorá je síce postavená, ale kvôli vlastníckym sporom nie je v prevádzke a tiež lanovka v Závažnej 
Porube, kde ide o repasovanú pôvodnú lanovku z Veľkej Rače-Ľalíkov. Za ostatných sedem rokov teda 
pribúdajú v priemere 3 lanovky ročne. Do tohto obdobia patrí aj rok 2005, kedy bolo postavených rekordných 5 
nových lanoviek a jedna bola zrekonštruovaná. Dynamické tempo výstavby lanoviek by malo pokračovať aj 
nasledujúcich rokoch. Rozpracovaných je niekoľko projektov, reálne je vo výstavbe jedna lanovka, avšak zimná 
sezóna sa vo viacerých strediskách ešte neskončila, preto sa zatiaľ nerealizujú žiadne zámery.  

 
Tabuľka 1: Vývoj počtu osobných horských dopravných zariadení na Slovensku 

Dopravné zariadenia 1964 1970 1980 1985 1987 1993 1996 2007 
Lanovky 11 14 25 28 31 34 31 45 

Vleky 38 213 522 799 904 976 993 800 

Spolu  49 227 547 827 935 1010 1024 845 
zdroj:  Vládny výbor pre cestovný ruch, Bratislava a Lavex, Liptovský Mikuláš, in: Otrubová, 1996+ vlastné 
spracovanie 
 
 Momentálne (marec/2008) je na Slovensku 40 prevádzkovaných lanových dráh (podľa [4]), pričom 
ďalších 7 je z rôznych dôvodov mimo prevádzky. V piatich z ôsmich krajov na Slovensku je lokalizovaná aspoň 
jedna prevádzkovaná lanová dráha. Bez lanovky sú Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj.  V Bratislavskom 
kraji stojí jedna prevádzkovaná lanovka, v Košickom 3, Banskobystrickom 6  a v Prešovskom 8 lanových dráh. 
Dominujúcim krajom v tejto štatistike je je Žilinský kraj, kde je v súčasnosti viac ako polovica prevádzkovaných 
lanoviek na Slovensku-22. Čo sa týka lokalizácie lanoviek podľa okresov, tu dominujú dva okresy- Liptovský 
Mikuláš a Poprad, ktoré majú zhodne po 7 lanoviek. Aspoň jedna lanovka je potom lokalizovaná v ďalších 15 
okresoch Slovenska.  
 Najväčším lyžiarskym strediskom je Jasná (Chopok-sever,juh), kde sa nachádza aj najviac lanoviek na 
Slovensku-7. Za ním stoja strediská v Tatranskej Lomnici a v Oščadnici, ktoré majú zhodne po 3 lanovky. Dve 
lanovky sú ešte v strediskách Donovaly, Vrátna, Skipark Ružomberok a Štrbské Pleso.  
 Posledné dve zimné sezóny určite nepatrili k najvydarenejším v lyžiarskych strediskách. Táto 
skutočnosť však zatiaľ nijako neovplyvňuje plány na výstavbu ďalších lanoviek v budúcnosti. Práve naopak, 
v rôznych štádiach projektovania, či schvaľovacieho konania je niekoľko ďalších lanoviek. V najbližšej 
budúcnosti sa očakáva výstavba lanových dráh vo Vrátnej, Lomnickom sedle, Jezersku, Štrbskom Plese, 
Kubínskej holi, Donovaloch, Jasnej, Zuberci a v ďalších strediskách. Pribudnúť by mohli aj úplne nové lyžiarske 
areály v lokalite Námestovského Pilska pri Oravskom Veselom a Novoveskej Huty pri Spišskej Novej Vsi. 
Jednoznačne sú tým dokumentované priaznivé prírodné predpoklady pre rozvoj zimných športov na Slovensku 
ako aj to, že investori neberú až tak vážne hrozbu globálneho otepľovania, ktoré by mohlo ohroziť prevádzku 
najmä v nižšie položených strediskách. 
  
Záver 
Práca stručne vypovedá o vývoji a lokalizácii osobných lanových dráh na Slovensku. Za sto rokov bolo 
postavených, rekonštuovaných, či demontovaných niekoľko desiatok lanoviek, príčom nastal výrazný nelen 
kvantitatívny, ale aj technologický posun týchto zariadení. Osobitne nahliada na dynamický rozvoj lanovej 
dopravy po roku 2001, ako jeden z míľnikov vo vývoji lanovej dopravy na Slovensku. Stručne hodnotí 

 100



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

lokalizáciu lanoviek na Slovensku najmä v intenciách administratívneho členenia. Veríme, že predkladaná práca 
čitateľa zaujme a uvedie do problematiky osobnej lanovej dopravy na Slovensku. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Problematika lavín sa týka na Slovensku niekoľkých pohorí. Jedným z nich sú i Nízke Tatry. Nízke Tatry sú 
menej členité horstvo s prevahou oblých tvarov. Dosahujú nižšiu nadmorskú výšku ako napr. Tatry alebo 
zahraničné Alpy a tvoria ich hladké trávnaté svahy s hôľnym reliéfom. Z dôvodov škodlivého zásahu človeka je 
horná hranica lesa v tejto oblasti znížená a práve táto oblasť tvorí odtrhové pásma lavín. 
 Na vznik lavíny pôsobí niekoľko faktorov. Hlavné sú meteorologické a morfometrické parametre. 
Meteorologické akoby určovali na základe svojich parametrov v akom období alebo kedy je lavínové 
nebezpečenstvo a morfometrické parametre určujú, ktoré časti reliéfu sú náchylné na vznik lavín.  
 Cieľom práce je upraviť vstupné výškové bodové pole tak, aby bolo možné čo najpresnejšie vytvoriť na 
základe rovnice Hreška [2] rastre jednotlivých morfometrických parametrov, ktoré do rovnice vstupujú. 

  
Materiál a metódy 
Záujmové územie, pre ktoré počítam náchylnosť na vznik lavín je severný svah Chopku. Z tohto územia máme 
k dispozície letecké snímky, diskrétne bodové pole výšok (DBPV) získané fotogrametricky a tiež raster 
krajinnej pokrývky. 

Jednou z metód zberu údajov je i zber údajov z fotogrametrických snímok. Takto získané bodové pole 
napr. nadmorských výšok, je ale nevyhnutné ďalej upraviť. Uvedená úprava spočíva vo vylúčení bodov s veľmi 
odlišnou nadmorskou výškou od okolitých bodov. Jednou z možností voľby technologického prostredia na túto 
operáciu je Qgis 8.9 a GRASS 6.2, ktorý ďalej využijeme i na tvorbu rastrov s hodnotami jednotlivých 
parametrov uvedenými vyššie. 

Bodové výškové pole záujmovej oblasti Chopku bolo získané fotogrametricky z dvoch snímok so 
stereoskopickým prekrytom pomocou fotogrametrického systému ImageStation a špeciálneho príslušenstva. 
Takto bolo získaných 4749 bodov [4]. Z nich v technologickom prostredí Qgis 8.9 pomocou smerodajných 
odchýlok (funkcia devi v rámci modulu v.surf.rst) a správaním sa vrstevníc odstraňujeme body s veľkou 
odchýlkou, pravdepodobne zle odčítané zberačom, ktorý mohol napr. miesto údaju nadmorskej výšky povrchu 
zeme odčítať údaj zahŕňajúci výšku stromu. Odchýlku môžeme preveriť v prostredí MicroStation, porovnaním 
nadmorskej výšky okolitých bodov. Body odstraňujeme editovaním vstupnej vektorovej vrstvy bodového 
výškové poľa. Takto upravené pole nadmorských výšok môžeme ďalej použiť na modelovanie reliéfu. 
 V technologickom prostredí Qgis 8.9 používame na modelovanie reliéfu modul v.surf.rst. Tento modul 
používa na interpoláciu regulovaný spline s tenziou. Modul má niekoľko parametrov a optimálne nastavenie pre 
konkrétne bodové pole sa zisťuje metódou cross-validation, ktorá počíta smerodajné odchýlky pre každý bod 
bodového poľa. V mojej práci skúmam nastavenie parametra tenzie (tension) a zhladenia (smooth), pričom 
porovnávam i vizuálne raster sklonov reliéfu.  
 Po nájdení optimálneho nastavenia modelujúcej funkcie v.surf.rst, teda hodnôt zhladenia a tenzie, 
vytvárame pomocou tej istej funkcie rastre nadmorskej výšky (elev), sklonov (slope), orientáciu reliéfu voči 
svetovým stranám (aspect) a normálových krivostí v smere dotyčnike ku spádnici (pcurv).  

Morfometrickými parametrami sa vo svojej práci zaoberal Hreško [2], ktorý na základe pozorovaní 
a rozborov lavínových katastrof, vytvoril rovnicu, ktorá je jednou z možností, ako vypočítať „ohrozenosť“ 
územia na vznik lavíny na základe morfometrických parametrov reliéfu a krajinnej pokrývky:  
Av = (S + Al + Ex + Fx)*Rg, kde S je sklon reliéfu, Al nadmorská výška, Ex orientácia reliéfu voči svetovým 
stranám, Fx krivosť v smere dotyčnice ku spádnici, Rg faktor drsnosti povrchu a Av je hodnota lavínovej 
ohrozenosti.  
 Raster nadmorskej výšky (Al) Hreško [2] reklasifikuje do troch tried: 
Al = 0 pri nadmorskej výške do 1500 m n.m. 
Al = 1 pri nadmorskej výške od 1500,1 m n.m. do 1700 m n.m. 
Al = 2 pri nadmorskej výške nad 1700 m n.m. 
 Raster sklonitosti reliéfu (S) : 
S = 0 ak je sklon svahu menší ako 20° 
S = 1 ak je sklon svahu od 20,1° do 34° 
S = 2 ak je sklon svahu 34° a viac 
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Raster expozície (Ex), teda orientácie reliéfu voči svetovým stranám: 
Ex = 1 pri expozícii svahu v severnom sektore (S,SV,SZ=>) 
Ex = 2 pri expozícii svahu v južnom sektore (J,JV,JZ=>) 
Ex = 0 pri expozícii svahu v smere V a Z 
 Raster tvaru svahov, teda normálových krivostí (Fx): 
Fx = 0 – konvexný tvar 
Fx = 1 – lineárny  tvar 
Fx = 2 – konkávny tvar 

Hodnota Av je zadelená na základe lavínových katastrof z Vysokých Tatier do kategórií od malej, cez 
strednú a veľkú, až po katastrofickú ohrozenosť. 
 Vzniknuté rastre jednotlivých parametrov je potrebné reklasifikovať pomocou funkcie r.reclass, aby 
sme získali klasifikáciu podľa Hreška [2]. Parameter drsnosti reliéfu získame reklasifikáciou mapy krajinnej 
pokrývky. 

  
Výsledky a diskusia  
Fotogrametricky získané výškové bodové pole v počte 4749 vykazovalo smerodajnú odchýlku 2,9m. (Obr. 1) 
Odstránením piatich bodov, ktoré vytvárali anomálie na mape vrstevníc s odstupom 10 metrov (modelujúca 
funkcia r.contour), sa nám podarilo túto odchýlku znížiť na hodnotu 2,5m, čím sme dostali i presnejší priebeh 
vrstevníc. Počet bodov sa týmto úkonom znížil na 4744. (Obr. 2) 

 
Obr.1: DBPV záujmového územia získané fotogrametricky Obr.2: Priebeh vrstevníc (po 10m) vymodelovaný 
        v technologickom prostredí GRASS 6.2 
 
 Kvôli časovej náročnosti hľadania optimálneho nastavenia modelujúcej funkcie v.surf.rst  uvádzam tzn. 
parameter tenzie je rovný 40 a zhladenia 0,1.  
 Sčítaním týchto štyroch máp nedmorskej výšky (Obr.3), rastra sklonov (Obr. 4), rastra expozície (Obr. 
5), rastra normálových krivostí (Obr. 6) a vynásobením výslednej mapy s reklasifikovanou mapou krajinnej 
pokrývky získame oblasti s rôznou náchylnosťou na vznik lavín, ktorú následne reklasifikáciou vieme rozčleniť 
do kategórií spomínaných v teoretickej časti. 
 

 
Obr.3: Reklasifikovaný raster nadmorskej výšky (Al)  Obr.4: Reklasifikovaný raster sklonov reliéfu (S) 
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Obr.5:Reklasifikovaný raster expozície (Ex)  Obr.6: Reklasifikovaný raster normálových krivostí (Fx) 

 
 Pri úprave vstupného bodového poľa nadmorských výšok, pri ktorom sme si pomáhali i modelovaním 
vrstevníc po odstránení niektorých bodov, ktoré vytvárali anomálie, sme sa stretli so zaujímavosťou, ktorá 
pravdepodobne súvisí s hustotou DBPV. Po odstránení šiesteho bodu, ktorý v rastri vrstevníc vytváral anomálie, 
sa rapídne zvýšila smerodajná odchýlka z 2,5m na 16m. Dôvodom je zrejme nedostatočná hustota bodového 
poľa, čo je zapríčinené nedostupnosťou a náročnosťou zberu. Preto by bolo zaujímavé použiť na prácu i bodové 
pole získané inou metódou a výsledky porovnať. 

  
Záver 
Fotogrametrické snímky majú široké využitie a spolu s ďalšími technickými prostrediami, ako je napr. GRASS 
6.2, môžu poslúžiť napr. na   takúto zaujímavú prácu, zisťovanie náchylnosti reliéfu na vznik lavín. Pri vhodne 
zvolených nastaveniach, rozlíšení a presnosti môžeme dosiahnuť zaujímavé výsledky. 
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Úvod a formulácia cieľa 
Teória koalícií rastu (Growth Coalition) alebo stroja na rast (Growth Machine) predstavuje jednu 
z najvplyvnejších koncepcií v urbánnej teórii druhej polovice 20. stor. V mojom príspevku predkladám hlavné 
tézy, kontext, ideové zdroje, ako i základy kritickej reflexie a náčrt možností využitia v priestore súčasnej 
strednej Európy. 
 
Kontext vzniku 
Teóriu mesta ako stroja na rast uviedol pred viac ako 30 rokmi americký sociológ Harvey Molotch [7] a neskôr 
rozvinul v spolupráci s Johnom Loganom [5]. Autori odmietli dovtedy uznávané vysvetlenia urbánnych 
procesov  ponúkaných predstaviteľmi humánnej ekológie na jednej strane, či hlavným prúdom v neo-
marxistických prístupoch na strane druhej a prišli s vlastnou interpretáciou premien amerických miest.  
Vysvetlili prečo ekonomika a politika ovplyvňujú rast miest pričom tvrdil, že urbánny rozvoj nie je poháňaný 
výhradne ponukou a dopytom, ale skôr súdržnou koalíciou elít, ktoré profitujú z rastu lokálnej populácie. V 
nasledujúcich desaťročiach bol tento koncept ďalej rozvíjaný a testovaný, pričom boli dosiahnuté rôzne výsledky 
v snahe nájsť empirické dôkazy [3, 6]. Podľa viacerých autorov ide o jeden z najsystematickejších pokusov o 
rozvinutie politickej ekonómie miesta [2, 6]. 
 Prístup je charakteristický odmietnutím „štrukturalistických“ (deterministických) vysvetlení urbánnej 
zmeny. Zvlášť kriticky sa stavia k dvom dovtedy najvplyvnejším a dlhodobo etablovaným postojom v urbánnej 
teórii: ekológia chicagskej školy a neo-marxistickým prístupom 70. rokov. 
 V dobe zrodu Molotchovej teórie bola ešte stále veľmi vplyvnou (i keď nie nekriticky vnímanou) 
humánna ekológia (a jej nasledovníci vrátane klasickej ekonómie), ktorej počiatky siahajú do 20. rokov 
minulého storočia. Spoločným je tu  centralita vyššieho princípu, ktorý organizuje a formuje ľudské aktivity a 
tým aj sídla (kvázi-ekologické procesy, fungovanie neviditeľnej ruky trhu). Existencia takéhoto vyššieho 
princípu viedla nevyhnutne k deterministickému pohľadu, kde zostáva len veľmi málo priestoru pre konanie 
jednotlivcov alebo skupín. Tieto sú degradované iba na „organizmy“ v „ekosystéme“, resp. individuality 
maximalizujúce možný zisk. Výsledkom týchto procesov je akési equilibrium, v „prirodzených“ podmienkach 
nevyhnutný stav zaisťujúci najvyššiu mieru dobra pre najväčší počet zúčastnených, čím dáva vzniknúť 
optimálnemu sídlu, kde síce nerovnosti existujú, ale nie sú na škodu [9].  
 S významnou kritikou humánno-ekologických prístupov prišli už predstavitelia neo-marxizmu v 
geografii (napr. Harvey, Castells), ktorí chápali urbánnu ekonomiku skôr v zmysle potrieb kapitalizmu a 
kapitalistov ako triedy a nie ako efektívny a prirodzený proces. Takto priniesli do hry aktívnejší prvok 
spoločenského konfliktu v urbánnom rozvoji než ekológovia [6]. Klasický Marxizmus so svojimi prístupmi však 
zatieňoval debaty o moci komunity s čím sa opäť objavil problém determinizmu, na ktorý Molotch reagoval 
zámerným voluntarizmom. Svojou kritikou všeurčujúcich štruktúr a odmietnutím tvrdenia o nevýznamnosti 
ľudského konania vo vzťahu k sociálnej zmene sa Molotch a jeho nasledovníci vo svojich základných 
teoretických východiskách blížia k realizmu a šturkturačnej teórii. Zdôraznením rozdielnej miery možnosti 
participácie rôznych sociálnych skupín, kedy systém funguje zvýhodňovaním najmocnejších a determináciou 
najmenej mocných, v rovnakej miere odkazuje na tradíciu kritickej teórie elít [2]. 
 Zdôrazňujúc neformálny charakter koalícií rastu (na rozdiel od formalizovaných public-privat 
partnership), sa autori vyhradili i voči klasickým inštitucionálnym prístupom, ktoré vychádzali z predpokladu, 
že kontúry politickej moci na lokálnej úrovni korešpondujú s formálnymi inštitúciami lokálnej vlády, teda že 
moc sídli na radniciach a nikde inde [2].   
 Molotch vo svojej teórii pokračoval v kritike humánnej ekológie rozvinutej neo-marxistami. „Takzvané 
prirodzené procesy rozvoja územia, ktoré dali americkým mestám ich súčasný tvar“ tvrdí Molotch  [7] „vymiznú 
spolu s politickými a ekonomickými základmi, ktoré ich podopierajú“. Zameral sa na rovnaké kľúčové  
premenné ako ekologické štúdie – rast, zmena kompozície a vzorec využitia zeme v meste – a tvrdil, že rast musí 
byť chápaný nie ako funkcia ekonomickej efektivity, ale ako cieľ politickej akcie. Jeho kľúčová hypotéza bola, 
že súdržná koalícia elít má víziu budúcnosti mesta, ktorá sa zhoduje s jej záujmami a má moc túto  presadiť [6].  

 105



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

Fungovanie stroja na rast  
Centrálnym momentom sa stáva tvrdenie o príčinách a charaktere skutočného urbánneho konfliktu, ktorého zdroj 
vidia autori vo vnútornom boji medzi úžitkovou (use value) a výmennou hodnotou (exchange value) 
nehnuteľností v meste. Je to komodifikácia priestoru, ktorá  je zdrojom lokačného konfliktu, ktorého podstatou 
teda nie sú  len akési technické ťažkosti ako bolo tvrdené „tradičnou geografiou“. Esenciou akejkoľvek lokality 
(v súčasnej Amerike) je  podľa Molotcha rast (preferencia výmenných hodnôt), ktorý tvorí jednotiacu agendu 
aktérov združených v koalíciách rastu.  
 Medzi kľúčovými aktérmi koalícií rastu majú tendenciu byť združené frakcie kapitálu charakteristické 
vysokou mierou lokálnej viazanosti (parochial capital), v prvom rade rentiéri (rentier class [5]), ktorí závisia na 
intenzifikácií využitia pôdy alebo budov v konkrétnej oblasti. Ďalším kľúčovým lokálne viazaným aktérom je 
lokálna politika odkázaná z veľkej časti na príjmy prameniace z aktivít na danom území (dane, rôzne 
poplatky...), čo ju z veľkej časti predurčuje k náklonnosti k rastovej agende (v severo-americkom kontexte táto 
umocnená personálnou previazanosťou privátnej a decíznej sféry). Na druhej strane z dôvodu politickej 
legitímnosti môže byť jej stanovisko modifikované občianskym tlakom. Medzi ďalších lokálnych aktérov, ktorí 
majú záujem na raste Molotch radí lokálne médiá, banky, prevádzkovateľov inžinierskych sietí, či univerzity a 
športové kluby. K nim sa pridávajú ďalší účastníci, ktorí môžu no nemusia (mobilný tzv. metropolitan capital) 
byť s lokalitou viazaní, ale disponujú nevyhnutnými zdrojmi na zabezpečenie rastu (developeri, investori, 
stavebné firmy...). Koalície vyzbrojené ideológiou „bezhodnotového“ rastu (value-free development), teda 
tvrdením, že prakticky akákoľvek forma rozvoja je vždy výhodná pre všetkých, sa však dostávajú do konfliktu s 
časťou obyvateľstva (rezidenti) vyhľadávajúcimi skôr úžitkové vlastnosti lokalít. Títo sú navyše často 
konfrontovaní s nevýhodami nerovnej distribúcie nákladov a prínosov, či externalitami fungovania „stroja na 
rast“ (rast daňového zaťaženia, resp. verejných výdavkov na platenie rastu, environmentálne znehodnotenie 
lokalít, vzrast cien bývania....). Honba za výmennou hodnotou nemusí nevyhnutne priniesť zvýšenie hodnôt 
úžitku, pričom  výsledkom je niečo úplne iné ako prirodzený či najvhodnejší stav.  
 Týmto spôsobom autori ukazujú ako lokálni aktéri spájajú provinčné prostredie s kozmopolitnými 
záujmami vytvárať miesta naklonené rozvoju. Vo vzniknutom systéme dochádza k stratifikácii miest podľa 
možností priťahovať kapitál – stratifikácii, ktorá ovplyvňuje šance a možnosti jednotlivcov a skupín danej 
lokality. 
 
Empirické testovanie a kritická reflexia 
Model mesta ako „stroja na rast“ bol od svojho vzniku podrobovaný skúmaniu v snahe nájsť empirické dôkazy, 
ktoré by potvrdili alebo spochybnili hlavné tézy v ňom obsiahnuté. Môže ísť o potvrdenie prítomnosti vplyvu 
pro-rastových koalícií v lokálnych režimoch vládnutia, o určenie miery ich vplyvu na lokálny rozvoj, či 
skúmania dopadov „strojov na rast“, ktoré ležia v distribučných výstupoch zvýrazňujúcich nerovnosti medzi 
miestami a vytesňujúcimi alternatívne ciele lokálneho vládnutia [6]. Je nutné poznamenať, že zatiaľ čo 
rozdielnou mierou boli uvedené hypotézy potvrdené už v rámci skúmania amerických miest, ešte 
problematickejšie sa javia možnosti medzinárodného použitia teórie. Jej etnocentrizmus je dávaný do súvislosti s  
rozdielmi v charaktere a možnostiach lokálnej politiky, úlohách privátnej sféry pri formulovaní rozvojovej 
agendy, či mierou komodifikácie priestoru v rozdielnych kútoch sveta [3, 6]. Každopádne, trendy nastolené 
koncom 70. rokov vo Veľkej Británii predstavujú zmenu v postavení privátneho sektoru v procesoch mestského 
rozvoja, ktorá sa čoraz viac prejavuje v európskom priestore [3, 8]. 
 Ďalším faktorom oslabujúcim argumenty uvádzané v pôvodnom modeli sa stali čoraz intenzívnejšie sa 
prejavujúce trendy delokalizácie spoločnosti a procesov globalizácie, kde sa lokálne komunity stávajú stále viac 
závislé na ekonomických a politických silách za ich hranicami a ich rozhodnutia strácajú na významnosti vo 
svetovej ekonomike, kde sú investičné rozhodnutia robené na diaľku [6]. S uvedeným súvisí výčitka prílišného 
voluntarizmu a prílišný dôraz na úlohu lokálnych aktérov v utváraním rozvojových trajektórií [3]. 
 Viacerí autori [1, 4 , 8, 10] hodnotiac doposiaľ podniknuté výskumy v tejto oblasti priznávajú, že 
koalície a opozícia voči nim nefungujú rovnako na všetkých miestach ale sú závislé na socio-ekonomickom 
kontexte. Skôr ako o odmietnutie, ide o modifikácie pôvodného modelu, pričom je pridávaná rozdielna miera 
relevancie jednotlivým aktérom (napr.  významnejšia úloha centrálnej vlády, či nadnárodných korporácií).   
 V tejto súvislosti treba spomenúť zatiaľ asi jediný pokus o aplikáciu teórie stroja na rast v priestore 
strednej Európy. Maďarskí sociológovia Láslo Kulcsár a Tamás Domokos [4] ho aplikujú v pomeroch 
transformácie post-slocialistického Maďarska, pričom dochádzajú k zaujímavým zisteniam, v ktorých centre 
stoja práve rozdiely v historickom vývoji a súčasnej situácii medzi krajinami východnej Európy a západu.  
 Medzi historické špecifiká východnej Európy, vytvárajúce vhodné prostredie pre vznik a fungovanie 
koalícií rastu patrí napr. politická tradícia siahajúca až do 16. storočia, v ktorej sa utváral rozdielny vzťah medzi 
spoločnosťou a štátom, rozdielne postoje voči modernite a modernizácii, keď sa verilo, že tieto majú byť riadené 
zhora, bránenie snahám sebaorganizácie, či samotná transformácia elít v období prechodu ku kapitalizmu, pri 
ktorej vo výraznejšej miere absentovali dvaja kľúčoví aktéri – inteligencia a  občianska spoločnosť. Ďalšími 
charakteristickými črtami transformačného vývoja je úzke prepojenie politických a ekonomických elít 
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zjednotených na ”prorastovom” programe, ktorý je podporovaný stále pretrvávajúcim všeobecným hladom po 
najmä fyzicky viditeľných formách rozvoja. Výsledkom týchto daností je, podľa autorov, jednotnejšia koalícia 
rastu a oslabená opozícia v porovnaní s realitou krajín západnej Európy a teda vhodné predpoklady pre využitie 
daného konceptu v kontexte post-socialistických krajín.  
 
Záver 
Teória mesta ako stroja na rast predstavuje jednu z možností aplikácie politickej ekonómie pri výskume 
urbánnych štruktúr.  Súhlasím so Sýkorom [9], ktorý sa prikláňa k spôsobu uchopenia problémov, o ktoré sa 
pokúša široké spektrum politicko-ekonomických prístupov. Na mesto je nazerané ako na dielčiu časť celku a len 
poznaním vnútornej štrukturácie spoločnosti a princípov jej vývoja nám umožní bližšie pochopiť procesy 
prebiehajúce v meste a utvárajúce jeho charakter.  
 Aj keď sa kompozícia stroja na rast môže meniť v závislosti na ekonomických a politických 
podmienkach, kľúčové zložky – koalícia elít, presadzovanie urbánneho rastu a nerovná distribúcia prínosov z 
neho plynúcich sú stále rovnaké. Preto by som na záver chcel vyjadriť názor, že koncept mesta ako stroja na rast 
je hodný kritického zhodnotenia na báze empirických výskumov  aj v podmienkach transformujúcich sa 
slovenských miest.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Skúmanie identity miesta predstavuje v geografii pomerne nový prístup štúdia regiónov, ktorý vychádza z novej 
regionálnej geografie a v našom prostredí sa mu ešte nevenovala dostatočná pozornosť (na Slovensku sa témou 
zaoberá Kasala [1], v českom prostredí Vencálek [2]). V procese dynamických zmien ekonomického 
a sociokultúrneho systému je štúdium meniacej sa identity miesta dôležitým prístupom, keďže je to 
komplexnejší jav a proces, ktorý v sebe zahŕňa dôsledky ekonomických, kultúrnych, sociálnych i politických 
zmien, dotýka sa teda a nedá sa oddeliť od globalizácie a ňou prenášaných kultúrnych štýlov, 
„postmodernizácie“ a trendov, ktoré prináša fragmentácia spoločnosti na široké spektrum subkultúr. [1] 

Pomocou výskumu identity miesta, dokážeme postihnúť široké spektrum otázok, ktoré prináša súčasná 
informačná, postmoderná a postindustriálna spoločnosť. Medzi takéto otázky patria napr. otázky identity 
rôznych mierok a dimenzií v súčasnej integrujúcej sa Európe, otázky meniacej sa tradičnej bázy identifikácie 
a súčasného charakteru identifikačných prvkov, rozpadu tradičných hodnôt a istôt, či vplyv globalizovaného 
životného štýlu na kultúrne osobitosti regiónov a lokalít.  

Identita miesta predstavuje pomerne abstraktný pojem, ktorý má mnoho interpretácií a môže sa pod ním 
skrývať viacero výskumných otázok. Autor príspevku uvažuje o identite miesta ako o súbore mimoriadnych 
vlastností, každej priestorovo vyčlenenej časti krajiny, ktoré sa neopakovateľným spôsobom odrážajú vo 
vnímaní človeka a vytvárajú unikátny priestor, v ktorom sa prepojujú konkrétne ľudské výtvory (hmotnej i 
nehmotnej povahy)  s prírodným prostredím. Každé miesto teda predstavuje jedinečný a neopakovateľný 
priestor, ktorý poskytuje základnú bázu pre všetky aktivity človeka vytvárajúc možnosti k jeho sebarealizácii, 
komunikácii a nakoniec aj k identifikácii. Cieľom výskumu identity miesta je teda zachytiť nielen 
kľúčové prvky, ktoré sa podieľajú na vytváraní jedinečného charakteru každého miesta, ale aj pochopiť ako sa 
tieto prvky menia v priebehu času.   

V tomto príspevku sa zameriavame predovšetkým na proces zmeny identity miesta pôsobením 
radikálnych fyzických aj socio-ekonomických zmien v lokalite. Ako príklad bola zvolená lokalita mestskej časti 
Karlova Ves, ktorá predstavuje priestor, v ktorom sa udiali dramatické zmeny nielen jej vonkajšieho vzhľadu a 
hospodárskej funkcie, ale aj hlboké zmeny sociálneho a kultúrneho rámca. V súčasnosti predstavuje heterogénne 
územie s množstvom prisťahovalcov z rozličných kútov Bratislavy a Slovenska, vysokou hustotou zaľudnenia 
a ďalšími znakmi, typickými pre silno urbanizované priestory, ktoré sa vyznačujú anonymitou prostredia, 
environmentálnym stresom, či patologickými javmi.  Pôvodný charakter vinohradníckej obce nenávratne 
zmenila socialistická výstavba, na ktorú nadväzuje súčasná výstavba, završujúca proces likvidácie pôvodnej 
obce. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa všetky kultúrne, prírodné, hospodárske osobitosti nenávratne 
„rozpustili“ v uniformnom mestskom štýle. Pri bližšom pohľade a hlbšej priestorovej skúsenosti zisťujeme, že 
tomu tak nie je. 

Karlova Ves predstavuje teda vhodné miesto pre realizáciu výskumu identity. Veľký rozsah zmien, 
ktorými táto lokality prešla za posledné polstoročie vyvoláva celý rad otázok. Aká je identita súčasnej Karlovej 
Vsi? Čo ju vytvára? Dokázala si táto lokalita zachovať prvky identity pôvodnej obce alebo predstavuje priestor 
„vykorenení“ z minulosti? Uvedomujú si ľudia regionálne špecifiká, s ktorými sa denne stretávajú? A ako 
vnímajú obyvatelia tejto lokalitu prostredie v ktorom žijú?  

Kľúčom k odpovediam na tieto otázky sa stal výskum zmien najvýraznejších atribútov tvoriacich 
jedinečnosť (identitu) Karlovej Vsi. Nemáme na mysli len ich vizuálnu premenu, ale predovšetkým ich odraz vo 
vnímaní obyvateľov Karlovej Vsi. Na základe získaných informácií a ich spracovaní, sme sa pokúsili zhodnotiť 
ako sa konkrétne subsystémy lokality podieľali na vytváraní pôvodnej identity, akými zmenami prešli a aký je 
ich význam v súčasnosti. Tieto kľúčové atribúty tvoria nasledujúce prvky:  prírodné prvky lokality 
(poloha, morfológia územia,  hydrologické pomery, charakter vegetácie a klíma), hospodárske aktivity 
obyvateľov, architektonicko-urbanistická prvky (architektonický vzhľad obce, rozsah zastavaných areálov, 
charakter centra obce, a pod.), kultúrne prvky (zvyky a tradície, nárečia, spoločenské a kultúrne osobitosti, 
spolkovú a športovú aktivitu a pod.), sociálne väzby, priestorové väzby (väzby s okolitými obcami) a zmeny 
administratívneho začlenenia Karlovej Vsi. 
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Materiál a metódy 
Na odhalenie uvedených prvkov budujúcich identitu boli použité nasledujúce prístupy: analýza historických 
prameňov a aktuálnych informácií, pološtrukturovaný rozhovor s obyvateľmi pôvodnej Karlovej Vsi a nakoniec 
prieskum medzi obyvateľmi prostredníctvom dotazníkov a rozhovorov. 

Kľúčovým zdrojom informácií sa stal predovšetkým dotazník, pomocou ktorého sme sa pokúsili získať 
obraz, ktorý si respondenti vytvorili o mieste svojho bydliska – Karlovej Vsi. Rekonštrukcia tohto obrazu sa 
opierala o obsahovo-tématické zameranie otázok, postihujúci jednotlivé zložky identity miesta a identity jej 
obyvateľov.  

Vzhľadom na snahu o zachytenie transformácie (premeny) identity študovanej lokality, boli použité 
dotazníky nielen pre súčasných obyvateľov, ale aj pre skupinu „starousadlíkov“ (osobitá skupinu respondentov, 
predstavujúca obyvateľov Karlovej Vsi, ktorí tu žili pred asanáciou obce v roku 1965. Väčšinou sa jednalo 
respondentov, ktorý sa v Karlovej Vsi narodili a prežili tu celý život). Oboma formami dotazníka bolo 
oslovených spolu 80 obyvateľov, z ktorých každý odpovedal na 35 otázok. Podklady získané z dotazníkov sa 
stali základom pre porovnanie identity súčasnej mestskej časti a identity pôvodnej vinohradníckej obce.  

Cenným zdroj informácií bol aj pološtrukturovaný rozhovor so „starousadlíkami“, pomocou ktorého 
sme mohli preniknúť do minulosti a analyzovať nielen celkový viditeľný vzhľad a fungovanie mestskej časti, ale 
aj mnohé „skryté“ charakteristiky, ktoré sú kľúčom pre pochopenie identity študovanej lokality. Jedná sa 
napríklad o postoje, názory, hodnoty obyvateľov, sociálne vzťahy, celkovú atmosféru v obci a pod. 
 
Výsledky  
Na základe štúdia historických prameňov, výskumu medzi “starousadlíkmi” (interview, anketa) sa domnievam, 
že identitu miesta pôvodnej Karlovej Vsi tvorili nasledujúce prvky: 

 Základnou bázou identity tejto lokality bolo predovšetkým vinohradníctvo a ovocinárstvo, ktoré dodávalo 
tomuto miestu špecifický vzhľad. Po oboch stranách údolia Karloveského potoka sa rozprestierali vinice a 
záhrady, ktoré sa stali najviditeľnejším prejavom osobitej identity tejto lokality. Špecializácia na pestovanie 
ovocia a viniča sa stala základom pre formovanie nielen viditeľného vzhľadu lokality, ale aj kultúry, ktorá 
sa prejavovala v charaktere zástavby (architektonicko-urbanistický obraz ) a v hmotnej a nehmotnej kultúry 
miestnych obyvateľov. 

 Unikátna prírodná poloha, ktorú charakterizuje poloha pri Dunaji a relatívne veľká členitosť územia, ktorá 
oddelila pôvodnú Karlovu Ves od priameho vizuálneho kontaktu s okolitými obcami a vytvorila tak 
pomerne izolovanú (uzavretú) polohu. 

 Poloha pri Bratislave. Väzby so Starým mestom boli vždy veľmi tesné vplývali na formovanie nielen 
hospodárskeho zameranie obce, ale aj na jej kultúrny a spoločenský život.  

 Komunita Karlovešťanov. Sociálne vzťahy boli v tejto „tradičnej“ spoločnosti jednoznačné stabilné, 
vysoko individualizované a systematicky poprepájané. Silné susedské vzťahy, vzájomná spolupatričnosť a 
rešpekt a celková príjemná atmosféra boli typické pre vtedajších obyvateľov.  

Napriek komplexnej premene, ktorou prešla Karlova Ves za uplynulých 50 rokov a jej súčasnej hlbokej 
priestorovej a kultúrnej integrácii v rámci Bratislavy, dokázala si táto lokalita zachovať osobitý charakter – 
vlastnú identitu. Aj keď v pomerne „oklieštenej“ podobe, aj v súčasnosti pôsobí na obyvateľov prostredníctvom 
viacerých atribútov.  

Z výsledkov výskumu vyplýva, že identitu Mestskej časti Karlova Ves charakterizuje predovšetkým 
unikátna prírodná poloha, ktorú vytvárajú špecifická morfológia, okolité lesy Devínskej Kobyly, Sitiny a ostrova 
Sihoť  a osobité mikroklimatické podmienky. Ďalej to je nadväznosť na predchádzajúci nepriemyselný charakter 
pôvodnej vinohradníckej obce, ktorej atmosféra je v lokalite stále prítomná vďaka pozostatkom vinohradov a 
záhrad a tak isto aj vďaka snahe o budovanie historického povedomia prostredníctvom oživenia zašlých 
kultúrnych tradícií (karloveské hody). V neposlednom rade je identita tejto lokality neodmysliteľne spojená s 
polohou pri Bratislave a z nej vyplývajúcich úzkych väzieb.    
 
Diskusia 
Pri celkovom pohľade na proces meniacej sa identity môžeme konštatovať posun ťažiska z kultúrnych a 
sociálnych prvkov na prírodné a polohové prvky. Analýza tradičnej identity vinohradníckej obce ukázala, že 
pôvodné prvky identity mali hlbší kultúrny a sociálny rozmer (susedské vzťahy, športovo-osvetové spolky, 
viechy a pod.). Pri pohľade na vyššie uvedenú identitu súčasnej Karlovej Vsi, môžeme pozorovať “redukciu” 
len na prírodné a polohové prvky. Absencia kultúrneho rámca tak degraduje identitu lokality len na súbor 
individuálnych prvkov, vyznačujúcich sa dlhodobou stálosťou a zotrvačnosťou, prvkov, ktoré človek priamo 
nevytvára. Ak teda chceme hovoriť o zážitku z vnímania plnohodnotnej identity miesta, je dôležité upriamiť 
pozornosť a aktivity na cielené vytváranie kultúrneho aspektu identity lokality v nadväznosti na predchádzajúcu 
vinohradnícku tradíciu.  
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Obr. 1: Hodnotenie priestorových prvkov identity Karlovej Vsi. V jednej z otázok respondenti odpovedali na 
otázku: „Ktoré z nasledujúcich znakov vytvárajú jedinečný charakter Karlovej Vsi? Bez ktorých znakov by ste 
si Karlovu Ves nevedeli predstaviť? Priraďte číslo 1-4 podľa stupňa dôležitosti:1-veľmi dôležité, 2-dôležité, 3-
čiastočne dôležité, 4- nie je dôležité.“ 

 
Predpokladal som, že pri analýze identity obyvateľov Karlove Vsi budú prevažovať spôsoby  

identifikácie  a sebainterpretácie  respondentov sprostredkované  skôr občiansko-politickými nástrojmi 
identifikácie. Pri vyhodnocovaní získaného empirického materiálu a analýze rozhovorov so súčasnými 
obyvateľmi sa však ukázalo, že pri reflexii miestnej (lokálnej) identity sa vyskytujú formy (komponenty) 
sprostredkované aj etnicko-kultúrnymi  aspektmi miestneho spoločenstva (kultúra a dejiny vinohradníckej obce, 
historické povedomie).  To je dôkazom, že charakter miesta (jeho identita) dokáže pozitívnym spôsobom 
vyvolať potrebu hlbšieho vzťahu a záujmu zo strany obyvateľov. Využitím tejto priaznivej situácie sa môžu 
položiť základy pre vytváranie hlbšieho vzťahu, miestnej (kultúrnej) identity obyvateľov.  

Domnievam sa, že  pochopenie hlbšieho charakteru lokality, jej skrytej podstaty, identity, je 
prostriedkom, vďaka ktorému sú ľudia schopní intenzívnejšie vnímať priestor v ktorom žijú.  Cieleným a 
systematickým podporovaním udržiavania a vytvárania identity miesta dokážeme vytvárať vzťah k miestu 
bývania na kvalitatívne vyššej úrovni. Identifikačné procesy sa môžu podporovať prostredníctvom nadviazania 
na kultúrne tradície, participovaním obyvateľov na kultúrnom a spoločenskom dianí, možnosti rozhodovať o 
vývoji lokality, či vytváraním “zdravého” lokálpatriotizmu a lokálneho vedomia.  

Individuálna identita miesta je neoddeliteľnou súčasťou výskumu pri snahe o komplexné porozumenie 
konkrétneho miesta/lokality. Ak teda chceme hovoriť o zodpovednom a trvalo udržateľnom rozvoji miesta,  
okrem „tradičných“ analytických a empirických štúdií je potrebné skúmať aj podstatu lokality, jej génia loci, 
vnútornej identity. Je preto potrebné, aby téma identity bola paralelne definovaná spôsobom, ktorý je 
uchopiteľný v každodennom živote, hmatateľný, emocionálne a teritoriálne definovateľný. Miestna a regionálna 
identita tak začne nadobúdať novú energiu a nový význam. Postupná integrácia nášho civilizačného priestoru 
sprevádzaná posilňovaním miestnej a regionálnej dimenzie, tak vytvára priestor pre zameranie geografického 
výskumu aj na oblasť štúdia identity miesta. 
 
Záver 
V príspevku sme sa zaoberali skúmaním meniacej sa identity miesta, ktorú sme demonštrovali na konkrétnej 
lokalite – Karlovej Vsi. Použitím kvalitatívnych metód (dotazník, interview) sme analyzovali pôsobenie 
jednotlivých prvkov lokality na vytváranie identity miesta. Na záver sme poukázali na dôležitosť tohto prístupu 
pri komplexnom štúdiu regiónov a trvaloudržateľnom rozvoji lokalít.  
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Úvod 
O území Frýdlantska, součásti euroregionu NISA ležící při hranici České republiky se SRN a Polskem, které je 
odděleno od vnitrozemí ČR hradbou Jizerských hor, můžeme hovořit jako o periferii z mnoha různých pohledů 
bohatě prezentovaných jak v zahraniční, tak domácí odborné literatuře [např.1, 4, 9]. Kromě kritérií majících 
základ ve statistických datech, která jsme schopni na určité úrovni shromažďovat, porovnávat a interpretovat [5, 
13] se na fenoménu periferie, potažmo marginality a související exkluze, popř. inkluze podílejí také 
charakteristiky mající subjektivní charakter a závisející na individuální percepci dané lokality konkrétními aktéry 
[2] v dané situaci [3]. Tato data nazývaná někdy daty „měkkými“, či „hlubinnými“[5] atp. mají značný potenciál 
doplnit objektivní charakteristiky, vycházející ze statistické základny a vdechnout jim do jisté míry život, 
především ve smyslu jejich aplikace na řádovostně, z pohledu měřítka, nižší úrovni (obce, části obcí). Smyslem 
tohoto článku je upozornit na některé z těchto možností subjektivity vnímání periferie a jevů s ní souvisejících. 
Neklade si  za cíl učinit tak ve vyčerpávající podobě, která již z podstaty a charakteru problematiky není 
objektivně možná. Bude sledovat pouze určité myšlenkové linie, aplikované při studiu periferie a marginality 
území Frýdlantska ve snaze pojmenovat je, uchopit a využit k rozvoji regionu směrem k harmonickému 
zhodnocení jeho potenciálů. 
 
Materiál a metódy 
Periferie a marginalita? 
Při polarizaci prostoru k níž došlo v rámci jeho využití společností k nerovnoměrnému vývoji sídelní struktury z 
důvodů přírodních,  geopolitických, politických, historických, hospodářských a dalších podmínek [4, 10] 
můžeme hovořit o vzniku jádrových a periferních oblastí [4, 8]. Z pohledu využití území můžeme hovořit o 
periferiích jako o  místech ležících mimo ekonomicky intenzivně využívané oblasti s vysokým podílem 
venkovského osídlení a malou hustotou zalidnění. Mezi socioekonomickými charakteristikami budou vysoká 
nezaměstnanost, zvláště dlouhodobá, nadprůměrný podíl zaměstnaných v primárním sektoru, zvláště v 
zemědělské prvovýrobě a nižší životní úroveň obyvatelstva [10]. Ze sociálních charakteristik bude typická nízká 
míra sociální koheze a nizký lidský kapitál [14], daný vzdělanostní a věkovou strukturou obyvatelstva, vedoucí  
k marginalizaci na trhu práce a dalším jevům s ní spojenými [15]. Obecně nejde o charakteristiky nikterak 
povzbudivé, mající na region synergistický dopad. Na jedné straně oblast a její populaci znevýhodňují, zároveň 
však  jsou touto populací vytvářeny a udržovány.  

Z tohoto pohledu můžeme v souvislosti s Frýdlantskem hovořit o exkluzi, jako o stavu kdy dochází k 
vyčlenění určitých členů, nebo části společnosti z toho co můžeme v jejím rámci nazvat normalitou, či běžným 
fungováním [16], přičemž dopady tohoto vyčlenění jsou nejenom sociální, ale také prostorové [17]. John May 
[16] hovoří o dvou hlavních směrech, jež můžeme v souvislosti s prostorovou a sociální exkluzí v pracích 
sociálních geografů vysledovat. První z nich se zabývá především otázkami spojenými se vznikem exkluze, 
jejími principy a mechanismy. Jak a proč se jedinci, nebo určitá společenství stávájí „jinými“ než je „normální 
společnost“? Tento okruh otázek je úzce spjat s rolí symboliky a identitou. Druhý přístup se orientuje na příčiny 
a důsledky materiální nerovnosti a jejích vztah k sociální exkluzi. Tento směr je více spjat s politickými debatami 
a koncepty dotýkajícími se problematiky sociální nerovnosti, sociální spravedlnosti a sociálních práv.   

První z obou zmíněných přístupů nám může osvětlit mnohé z toho, co není o populaci Frýdlantska 
známo ze statistických zdrojů, charakterizujících ji z pohledu tradiční demografické, hospodářské a sociální 
struktury. Klíčovým pojmem v tomto ohledu bude pojetí identity. Podle Jacksona, stejně jako Katz [11, 12] je 
třeba při práci s konceptem identity rozlišit mezi přístupem esencialistickým, který přisuzuje každému jedinci 
jasně biologicky determinovanou roli (věk, pohlaví, sexuální orientaci, etnicitu atp.) a přístupem sociálně 
konstruktivistickým, kde je identita formována a utvářena na základě sociálních vztahů a vazeb s okolím. 
Důležitá je možná vícerozměrnost takto pojímané identity/identit ve smyslu flexibility jejích hranic [11]. Takto 
pojímaná identita je zdrojem pochopení hlubších vrstev sociálního prostředí, které nejsou na první pohled patrné 
a na rozdíl od rasy, věku, pohlaví atp. čitelné. Bez znalosti širších souvislostí  a do jisté míry také proniknutí do  
intersubjektivního světa uvažování [3], který je v dané lokalitě přijímaný jako běžný je takový pohled na region 
a jeho populaci obtížný. Cestou k vhledu do intersubjektivního světa jednotlivců a komunit může být práce s 
narativní identitou, jak o ní hovoří např. Jackson [11],  který říká že metodou k objevení vztahů a souvislostí 
konstruujících pojetí identity je osobní historie jedince (life-history interview). Somers [18] o narativní identitě 
hovoří takto: Narativní identity sestávají z časově a prostorově nestálých dějů sestavených v kulturní příběhy 
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skládající se z (porušitelných) pravidel, (proměnlivých) zvyků, závazných (a nezávazných) ustanovení a z 
narustajících zápletek rodiny, národa nebo hospodářského života. Především však samo vyprávění v sobě není 
obsaženo bezprostředním způsobem, spíše je zprostředkováno pomocí propastného spektra společenských a 
politických ustanovení a obyčejů, jež utvářejí náš sociální svět [18]. Takto lze nahlédnout do souvislostí, které 
nejenže spoluvytváří sociální prostředí populace a tím i regionu, ale zároveň jej udržují v zakonzervovaném 
stavu, kdy je jeho vývoj blokován jeho z vněšjšku zdánlivě „nepochopitelnými a nejasnými“ pravidly. Toto 
porozumění souvislostem a vazbám, jež jsou ukryty „pod povrchem“, umožňuje ovlivnit vývoj sociálního 
prostředí zevnitř jeho komunity [14], tak aby tento vliv směřoval k rozvoji na různých úrovních z pohledu 
měřítka (od jednotlivců k regionu jako celku) a při tom byl motivován vlastní vnitřní potřebou. Druhý z výše 
zmíněných směrů lze chápat a využít z hledisla prostorových dopadů sociální exkluze, jež lze v periferní oblasti 
vysledovat. Prostorové vyčlenění na základě reliéfu podmiňujícího další socioekonomické a sociální 
charakteristiky Frýdlantska v rámci ČR je možno nahlédnout v přeshraničním rámci. Bariéra Jizerských hor 
Frýdlantsko odděluje od vnitrozemí ČR velmi výrazně, přičemž jej otevírá směrem k Polsku a SRN. Zde však 
narazíme na bariéru socio-kulturních prostředí, přes niž je obtížné se přenést. Nahlédneme li ovšem tuto 
problematiku tak jak píše např. Katz: „společným znakem rozdílných komunit je jejich sepjetí na základě vnitřní 
stejnorodosti a vymezení se vůči okolí na základě rozdílnosti z ní plynoucí“[12, vlastní překlad] a podíváme se 
na komunity na různých stranách hranice na základě jejich rozdílnosti, v níž je vzájemný integrační potenciál, 
jsme rázem v oblasti imaginativních společenství (Imagined societies) o nichž Anderson tvrdí: „národ je 
imaginativní neboť ani členové toho nejmenšího národního společenství cítíci vzájemné sepjetí a vzájemnost s 
ostatními nejenom že nepoznají během svého života všechny členy své národní komunity, ale neučiní s nimi 
žádnou vzájemnou zkušenost na jejímž základě by mohli být vzájemně spjatí“[1, vlastní překlad]. Tato idea je z 
pohledu periferie a marginality Frýdlantska přínosná, především posuneme li ji dále do oblasti imaginativní 
geografie [7],  z níž koncept imaginativních společenství vychází. Lze se pomocí ní přenést přes socio-kulturní 
bariéru a využít tak možností, jež z tohoto pohledu velmi výhohodná pozice regionu vzhledem ke státní hranici 
přináší. Potenciálem pro takovéto hodnocení polohy je také fakt, že je ČR součástí Schengenského prostoru a 
snižují se tak některé administrativní překážky, bránící ve vzájemné přeshraniční kooperaci a integrující region 
do nejenom národních struktur, eliminujíce tak jeho periferní polohu v rámci ČR a marginalizující jej. Driver o 
imaginativní geografii hovoří jako o „způsobu nahléžení , který nám umožňuje posunout nejenom naše „vnímání 
reality místa“ [19], ale zároveň posouvá naše vnímání sebe sama v tomto prostoru“ [7, vlastní překlad]. 
Podívejme se na periferní polohu regionu z tohoto hlediska. Pomůže nám k tomu  obrázek č. 1.  

Co nám tento prastarý taoistický symbol může 
povědět o periferním prostoru uvnitř dnešní střední 
Evropy? Zaměříme li se na hranice jako na fenomén, 
můžeme řící, že právě ona, přesto že na základě 

dlišnosti rozděluje, má v sobě zároveň největší 
integrační potenciál ze všech oblastí a je si prostorově 

ejblíže. Je to přesně to místo, kde Yin přechází v 
Yang a opačně. Je místem, kde je silné pnutí k 
prolínání a postupu ná úroveň, která stírá rozdíly mezi 

nakostí (heterogenitou) a stejnorodostí 
(homogenitou). Co nám tedy tento imaginativní 
pohled na polohu Frýdlantska může nabídnout? Jak 
íká Driver: představa identity v národním smyslu 

podléhá neustálým změnám. Zatímco její obraz se zdá  
Obr. 1: Yin a Yang trvalý, mění se její význam. Tento význam je zdánlivě  
 utvářen výhradně zevnitř jednotlivých komunit, jako by 
vznikal v jejich jádru, přičemž jeho skutečným původcem je  relační vztah k „jinakosti“ ať již je tato „jinakost“ 
kdekoliv [7, vlastní překlad].  
 
Závěr 
Kromě údajů používaných k vymezení perifernosti resp. marginality určitého území zakládajících se na „tvrdé“ 
datové základně lze použít také údaje „měkké“, které mají schopnost dokreslit celkový obraz daného území a 
jeho studované problematiky a obohatit jej o hlubší vrstvy poznání, posunující porozumění jeho problémům do 
komplexnější úrovně. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Mestá, ako jednotky sídelnej štruktúry, sú vo svojom historickom vývine veľmi dynamickými prvkami, ktorých 
pôdorys, funkcie, štruktúra sa menia v súvislosti s ich priestorovým rastom. Rastú a vyvíjajú sa pritom nielen 
vnútorné časti mesta, ale dochádza aj k zväčšovaniu ich zázemia, a to v súvislosti s rastom a zväčšovaním sa 
intenzity spolupôsobenia starých väzieb, ako aj vznikom nových väzieb medzi mestom a jeho zázemím.  

Urbanizácia, industrializácia a nastupujúca suburbanizácia viedli k premiestňovaniu nielen 
obyvateľstva v priestore medzi mestom a jeho okrajovými časťami, ale aj k premiestňovaniu niektorých 
mestských funkcií. Premiestnením najmä obytnej funkcie do mestského zázemia, rozvojom dopravy a 
zlepšujúcou sa dostupnosťou miest, sa v okolí mesta vytvára suburbánna zóna, v ktorej sa sústreďuje prevažne 
mestské obyvateľstvo dochádzajúce za prácou a inými aktivitami do centra mesta. 

Cieľom príspevku je predovšetkým definovať pojem „plošný rast mesta“, poukázať na možné príčiny 
tohto rastu, ako aj poukázať na skúmanie rastu mesta pomocou metód DPZ a spracovania leteckých snímok s 
aplikáciou na región Banská Bystrica – Zvolen.  
 
Definícia plošného rastu mesta  
Problematika plošného rastu mesta sa mnohokrát študuje bez vyvodenia jej príslušnej definície. Rast mesta býva 
charakterizovaný ako „trosky“ samotného mesta a jeho rozpadávajúceho sa jadra. Má ísť teda o statický jav, no 
v skutočnosti ide o dynamický fenomén, ktorý sa vyvíja a mení v čase, v závislosti od okolitých podmienok.  
 Často sa stretávame s tým, že pojem rast mesta (z ang. urban sprawl), sa definuje ako rozťahovanie sa 
mestského okraja, okrajových častí mesta, všeobecne rozpínanie sa mesta. „Rozširovanie sa mesta pozostáva z 
rastových oblastí nevyhnutne mestského charakteru, lokalizovaných na okraji mesta, no na druhej strane tieto sú 
roztrúsené alebo rozptýlené, pričom obkolesujú mesto, susedia s ním v miestach nerozvinutých území alebo na 
miestach s poľnohospodárskou pôdou“ [5, p. 2]. 
 Niektorí geografi [1] rozumejú pod rastom mesta to, keď metropolitné sídlo pokračuje v expanzii až na 
okraj, ktorý tvorí kruh osídlení prekonávajúcich konverziu z vidieckeho na mestský charakter. Táto prechodná, 
okrajová zóna je dejiskom spomenutého rastu mesta a často sa nazýva ako mestský tieň (z ang. urban shadow). 
Tu je zastúpenie mesta už len sporadické a roztrúsené v niekoľkých oblastiach s nepoľnohospodárskou 
aktivitou. Vzniká tu priestor, pre ktorý vzniká nevyhnutnosť dochádzania za prácou alebo inými aktivitami. 
Priestorový rast mesta je hodnotený aj ako: „Kde dva alebo viac miest leží v tesne blízkosti v prechodnej oblasti, 
býva tento priestor „okorenený“ novým rozvojom a rastom všetkých jeho komponentov“ [4, p. 247]. 
 Ide o nové časti mesta, nazývané aj zázemie alebo prímestské zóny, ktoré nemajú rurálny charakter, ale 
vznikli hlavne expanziou mesta a sú s ním späté neustálou výmenou obyvateľov, tovaru, informácií a do týchto 
častí sa uskutočňuje presúvanie funkcií mesta (napr. priemyselná, obytná, obchodná) [7]. V tomto smere niektorí 
autori [3] uvádzajú, že je nevyhnutné rozlišovať medzi mestským rozťahovaním sa (z ang. urban sprawl) a 
mestským rozpínaním sa (z ang. urban expansion). Na prvý pohľad sa môže zdať, že oba výrazy majú rovnaký 
základ. No pri prvom z nich autor pripomína, že ide o formu rozpínania sa mesta a roztrúseného osídlenia, ktoré 
je charakterizované ako rozťahovanie sa. Pri druhom termíne ide o fakt, ktorý súvisí s tým, že ľudia začínajú 
bývať a pracovať čoraz ďalej od centra mesta a tým sa začína budovať prímestská zóna alebo predmestie. 
 Z uvedených definícií môžeme plošný rast mesta charakterizovať ako rozširovanie sa sídel do priestoru 
v závislosti od vzrastajúceho počtu obyvateľov v samotnom centre mesta vzhľadom na pribúdajúce funkcie 
mesta, zatiaľ čo v priestore okolo mesta, vzniknutom  plošným rastom, je hustota obyvateľstva oveľa menšia. 
Rastové oblasti sa nachádzajú v periférnej oblasti mesta. Často je tento fenomén podporovaný rapídnou 
expanziou mesta a nachádza sa okolo najviac rastúcich miest. Ich rast je podmienený vzrastajúcou dôležitosťou 
mesta v regióne alebo oblasti svojej lokalizácie a vybudovaním dôležitých dopravných línií, pozdĺž ktorých 
môže mesto svoj rast uskutočňovať.  
 
Príčiny plošného rastu mesta 
Základným predpokladom pre skúmanie rastu mesta do priestoru je poznanie horizontálnych vzťahov, ktorých 
pôsobením vznikajú rôzne areály, plošne ohraničené územné celky, ktoré majú do budúcna tendenciu 
opätovného rastu.  
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 Horizontálny rast umožnil predovšetkým rozvoj dopravy. Pozdĺž hlavných dopravných línií vznikali 
predmestia a prímestské zóny, v zázemí väčších miest satelitné mestá.  Rast mesta je „celkovým efektom 
rastúceho bohatstva a prosperity, ktoré menia životný štýl a zároveň je to aj obrovský postup v osobnej mobilite, 
umožnený osobným automobilom“ [2, p. 309]. Osobný automobil dáva jeho vlastníkovi samostatnosť a tým 
spôsobuje, že rastom mesta sa táto metropola stáva závislou od dopravných prostriedkov. 
 V histórii slovenských miest zaznamenala veľký „boom“ železničná doprava, ktorá zároveň umožnila 
rozšírenie vplyvu mesta a jeho následný rast. Na miestach, kde sa rozvinula táto forma dopravy, nastáva odliv 
ľudí do okrajových obytných častí. Dokonca to vyvoláva koncentrovanie služieb vo forme obchodných domov a 
domov služieb do okrajových častí v blízkosti autostrád, nových ciest, železníc a uzlov. Tu je pôda lacnejšia v 
porovnaní s cenami v samotnom centre. 
 Niektorí autori [2] charakterizovali niekoľko príčin mestského rastu, ktorý sa bezprostredne spájal s 
rastom aj samotného zázemia. Plošný rast mesta je podmienený v prvom rade: 

• rôznym rozmiestnením plôch rôzneho využitia zeme, ako je obytná, priemyselná, finančná funkcia v 
meste, čo podmieňuje lokalizáciu všetkých ľudských aktivít, ako sú bývanie, zamestnanie, 
nakupovanie, vzdelanie a voľný čas 

• rôznym rozmiestnením ľudských aktivít v priestore, čo vyžaduje územnú interakciu a vybudovanie 
dopravného systému na prekonávanie vzdialeností medzi miestom bývania a ľudskými aktivitami 

• rôznym rozmiestnením infraštruktúry, čo vytvára možnosti pre priestorovú interakciu, ktorá môže byť 
meraná ako dostupnosť k rôznym aktivitám 

• rôznou dostupnosť v priestore, čo ovplyvňuje rozhodnutie obyvateľov o mieste bývania a výsledkom sú 
zmeny vo využívaní zeme a rozmiestnení funkcií v meste 
 

Skúmanie plošného rastu mesta – letecké snímky a DPZ 
Štúdium priestorového rastu sídiel sa veľmi často uskutočňuje na báze leteckých snímok a ich interpretácie. Ako 
konštatujú autori [6, s. 320] „údaje o zastavanej ploche sú jedným z indikátorov dynamiky sídel a zároveň slúžia 
ako vedľajší ukazovateľ veľkostnej štruktúry osídlenia.“  
 Letecká snímka umožňuje vykonať výskum v skrátenom čase a ide o detailné a časovo aktuálne 
informácie. Má prednosť pred mapami často z toho dôvodu, že je verným zobrazením zemského povrchu a 
predmetov hospodárstva a podáva negeneralizovaný obraz skutočnosti v danom okamihu. Získavanie obrazu o 
sídelných jednotkách formou leteckej snímky sa uskutočnilo na základe vzniku a rozvoja diaľkového snímania 
(remote sensing) pomocou zdokonalenia elektroniky a počítačov s využívaním umelých družíc Zeme.
 Letecká snímka obsahuje množstvo údajov, ktoré však nemožno priamo využiť a preto tu vzniká 
potreba vypracovania interpretačných postupov, ktoré umožňujú získať z leteckých snímok požadované 
informácie Interpretácia leteckých snímok (alebo fotointerpretácia) slúži na identifikovanie objektov zemského 
povrchu, zobrazeného na rôznych typoch snímok a k charakterizovaniu niektorých vlastností tohto povrchu. 
 Základnou požiadavkou interpretácie leteckých snímok, je dokonalé čítanie obsahu leteckých fotografií, 
t. j. dobré rozoznanie, vyhodnotenie a nájdenie vzťahov medzi zobrazenými objektmi. V geografickom výskume 
sa najčastejšie používajú panchromatické snímky, ktoré umožňujú interpretovať tvary predmetov; veľkosť 
predmetov; odtieň predmetov a plôch; tiene; umiestnenie  vzhľadom na terén; stopy po hospodárskej činnosti a 
inej aktivite v blízkosti skúmaných predmetov. 
 Získané letecké snímky je potrebné upraviť zo stredového priemetu na zvislý ortogonálny priemet, a v 
prípade vyhotovenia v rôznych mierkach, je potrebné pretransformovať ich na spoločnú mierku. Po vyrovnaní 
mierky, je potrebné tieto interpretované údaje z leteckých čiernobielych snímok digitalizovať; t.j. 
pretransformovať údaje z analógovej formy do číselnej, počítačovo akceptovateľnej formy. V súčasnosti 
vznikajú snímky, ktoré nie je potrebné pretransformovať do číselnej podoby, sú vyhotovené už v digitalizovanej 
podobe. 
 Pri digitalizácii hranice sídla a výpočte jej plošného obsahu ide o procedúru vektorovej digitalizácie 
uzatvoreného polygónového objektu. Pri zastavanej ploche sídla nejde o individuálny polygónový objekt, ale o 
n diferencovateľne malých elementárnych plôch, ktorých digitalizácia je náročná na čas i zručnosť [6]. Hranica 
každého objektu zastavanej plochy sídla je reprezentovaná uzatvoreným reťazcom súradníc x a y. Model, ktorým 
sa dajú takto dáta digitalizovať, tzv. „spaghetti“ model je znázornený na obrázku 1. 
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mapa v kartézskom súradnicovom systéme 
 
 
 
 

Obr. 1: „Spaghetti“ model 
 

 
Záver 
Banská Bystrica a Zvolen ležia v kvázi uzatvorenej Zvolenskej kotline. Vývoj mestského pôdorysu Banskej 
Bystrice a Zvolena bol veľmi úzko previazaný s prírodnými komponentmi prostredia. Členitý reliéf krajiny ako 
aj pomerne zložité hydrologické pomery v nive vodného toku Hrona a jeho prítokov, predurčili tieto mestá na 
formovanie sa na riečnych terasách. 
 V druhej polovici 19. storočia došlo k vybudovaniu železničnej trate zo Zvolena do Podbrezovej, ku 
ktorej neskôr pribudla miestna trať do Harmanca a v roku 1940 aj do Diviak. Došlo k spojeniu oboch miest v 
priestore Zvolenskej kotliny, čo vylepšilo vybudovanie neskôr aj cestnej komunikácie medzi oboma mestami. 
Počet obyvateľov narastal postupne v oboch mestách. Získaním nových funkcií a zintenzívnením tých 
predchádzajúcich dochádza k postupnej zástavbe centrálnych častí miest a po zahustení týchto oblastí aj k 
ďalšiemu územnému rastu do priestoru.  
 Tým, že mestá zameriavajú svoj perspektívny rozvoj na postupné formovanie nielen centrálnych častí, 
ale aj  svojich aglomeračných priestorov, vznikla už v 60-tych rokoch 20. storočia idea vybudovania tretieho 
metropolitného centra v tomto priestore s napojením na obce ležiace v priestore Zvolenskej kotliny. Vznik 
takéhoto metropolitného centra by vyplnil prázdne miesto v kostre urbanizácie, kde chýba takýto dôležitý článok 
podmieňujúci územnú rovnováhu. Okrem okrajových metropolitných regiónov Bratislava a Košice, chýba na 
strednom Slovensku im dvom podobný metropolitný región. 
 Na základe leteckých snímok, dostupných v Topografickom ústave v Banskej Bystrici (z jednotlivých 
časových období) s následným porovnaním, napr. s historickými mapami z tohto územia alebo iným štatistickým 
materiálom, budeme môcť zhodnotiť a sledovať plošný rast oboch miest a vyvodiť ich vzájomné priestorové 
správanie sa v priestore Zvolenskej kotliny.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Snehové vločky padajúce na zem sa akumulujú a na povrchu vytvárajú snehovú pokrývku. Tá už od svojho 
vzniku podlieha viacerým zmenám. Tieto zmeny ovplyvňujú v prvom rade meniace sa meteorologické prvky a 
atmosfére, ale veľmi významne aj reliéf, tvoriaci pevný podklad. Vzájomnou kombináciou topografických 
a meteorologických podmienok snehová pokrývka podlieha rôznym premenám. Tieto premeny sa označujú ako 
metamorfóza snehových kryštálov resp. snehových zŕn. Ako snehové kryštály označujeme v snehovej pokrývke 
prítomnosť snehových vločiek, ktoré si ešte zachovávajú šesťuholníkovú kryštalickú mriežku. Snehové zrná 
predstavujú základné elementy v snehovej pokrývke bez prítomnosti  kryštalickej mriežky. 

Cieľom príspevku je kvalitatívna charakteristika snehovej pokrývky v zimnej sezóne 2004/2005, 
v oblasti Snilovského sedla, v pohorí Krivánskej Malej Fatry a jej porovnanie s priebehom počasia. 

 
Materiál a metódy 
Vysokohorské prostredie vytvára dobré podmienky pre dlhodobé formovanie snehovej pokrývky, z dôvodu 
väčšieho množstva zrážok a nízkych teplôt. Výskum snehovej pokrývky prebiehal na území Krivánskej Malej 
Fatry. Zima je vymedzená priemernými dennými teplotami vzduchu pod 0 °C a má najdlhšie trvanie v Malej 
Fatre 105 dní. Priemerný počet dní s mrazom (tmin<0 °C) sa vyskytuje 144 dní do roka [1]. Zaujímavé klimatické 
údaje sú v tabuľke 1, kde sú zobrazené najdôležitejšie charakteristiky vplývajúce na vývoj snehovej pokrývky. 
Na prehľad o klimatickej charakteristike územia boli využité merania z Chaty na Grúni pre roky 1950 –1959, 
kedy bola na tomto území umiestnená klimatická stanica.  
 

Tabuľka 1 Klimatické údaje pre oblasť Malej Fatry [4] 
Výškový 
stupeň 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Priemerný úhrn zrážok (mm) 
I. 60 55 60 70 80 105 110 100 70 70 70 60 910 
II. 70 65 70 75 85 125 130 125 80 75 80 70 1 050 
III. 80 75 80 90 100 145 145 145 90 90 90 80 1 200 
Priemerná teplota vzduchu (0C) 
I. -5,0 -3,5 0,5 5,0 10,5 13,5 16,0 14,5 10,5 6,5 1,5 -2,5 5,9 
II. -5,5 -4,5 -2,5 3,5 8,5 11,5 14,0 12,5 9,0 5,0 -0,5 -3,5 4,0 
III. -7,0 -6,5 -3,5 0,5 6,5 10,5 12,5 11,0 8,0 4,0 -1,5 -5,0 2,4 
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu (%) 
I. 86 83 79 75 75 76 75 77 79 83 87 88 80 
II. 84 83 77 76 76 74 74 76 79 82 85 85 79 
III. 81 82 75 76 76 75 74 74 78 82 83 84 79 
Priemerná oblačnosť (%) 
I. 70 69 62 61 63 62 59 58 56 60 72 75 64 
II. 69 69 60 62 59 58 54 50 56 52 62 73 60 
III. 69 70 67 64 64 65 63 58 57 58 69 71 65 

I. - údolné časti do 800 m n.m. 
II. - stredné svahové polohy, 800-1 400 m n.m. 
III. - hrebeňové polohy nad 1 400 m n.m. 

 
Metodický postup vypracovania sondy na charakteristiku snehovej pokrývky bol štandardný, aký 

používajú pracovníci Horskej záchrannej služby pri pravidelnom monitoringu. Tento monitoring slúži na analýzu 
snehových pomerov pre potreby lavínovej prevencie. Bližšie informácie o tomto postupe sú v interných 
manuáloch [5]. V stručnosti pozostáva vo vykopaní snehového profilu po pevný podklad. Na čelnej stene 
orientovanej v smere spádnice dole sa vykonáva samotný výskum. Sleduje sa viacero charakteristík, ale 
v uvedenom príspevku sa budeme venovať len rozborom a popisom snehových elementov (kryštálov a zŕn). 
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Výsledky a diskusia 
Snehové vločky majú veľmi rozmanité tvary a všeobecne platí, že neexistujú dve identické vločky [3]. Ale pre 
zjednodušenie sa pri sledovaní snehovej pokrývky určuje šesť základných druhov. Tieto druhy vznikajú troma 
typmi metamorfózy. Prvý typ metamorfózy sa označuje ako deštruktívna metamorfóza. Dochádza k nej 
najintenzívnejšie pri teplotách okolo -3 °C až -5 °C. Pri tejto premene sa zo snehových kryštálov stávajú snehové 
zrná, pretože sa stráca kryštalická mriežka. Medzištádium premeny je zlomkový prachový sneh a výsledkom je 
okrúhlozrnný sneh. Je to typ premeny v suchej snehovej pokrývke. Výsledné tvary sú zaokrúhlené [2]. 

Poklesom teploty a prítomnosť teplotného gradientu menšieho ako -10 °C, dochádza v snehovej 
pokrývke ku konštruktívnej metamorfóze. Snehové zrná získavajú hranatý tvar a nastáva opätovná 
rekryštalizácia snehových zŕn. Medzištádiom premeny je vznik hranatozrnného snehu a pokračovaním vzniká 
dutinová inovať. Tá obsahuje vo svojom vnútri dutinku a tvarom je podobná pohárikom. Opäť je to typ premeny 
charakteristický pre suchú snehovú pokrývku. 

Procesy charakteristické pre vlhkú snehovú pokrývku označujeme ako firnovatenie. Je to proces, ku 
ktorému dochádza najmä počas neskorej zimy a v jarných mesiacoch. Počas dňa sa striedajú periódy zamrznutia 
a roztopenia snehovej pokrývky. Výsledkom je firnový sneh. 

 
 

 
 

Obr. 1 Premena snehových kryštálov v snehovej pokrývke a izoterma 0 °C 
 

Na obrázku 1 je zachytený vývoj snehovej pokrývky počas zimy 2004/2005. Vykopaných bolo 13 
snehových sond v lokalite Snilovského sedla.  

Premena snehových kryštálov a zŕn patrí medzi najdôležitejšie časti stability snehovej pokrývky. Na 
základe premeny sa vytvárajú väzby medzi jednotlivými vrstvami. Tieto väzby spôsobujú súdržnosť alebo 
naopak nesúdržnosť celého profilu. Preto je ich sledovanie v teréne veľmi významné. Pri skúmaní profilov 
pozorujeme vývoj snehovej pokrývky a prítomnosť rozdielnych snehových zŕn a kryštálov.  

Detailnejším pohľadom na priebeh zimy sa prejavuje vplyv počasia na začiatku, kedy po prvom väčšom 
snežení prišlo stabilné počasie (sondy 2 – 6). Tomuto sneženiu ešte predchádzalo niekoľko menších zrážkových 
udalostí vo forme snehu. Sneh postupne usadal vplyvom vlastnej váhy, prevládala prevažne deštruktívna 
premena a čiastočné firnovatenie. Počas homogénneho vplyvu počasia na snehovú pokrývku a zvýšeným 
teplotným spádom dochádzalo k pohybu vodných pár a narastaniu kryštálov. Vzniká hranatozrnný sneh 
a dutinová inovať. Tieto vrstvy tu zostávajú prakticky po celú zimu. Pri ďalšom pribúdaní snehu pozorujeme do 
výšky zhruba 60 cm stále prítomnosť snehových zŕn vzniknutých na začiatku zimy. Na sondách 7 – 10 
pozorujeme postupné narastanie snehovej pokrývky. Toto obdobie spôsobilo významný nárast snehu. Vo vyšších 
vrstvách dochádzalo prevažne k deštrukcii kryštálov.  

V uvedenom grafe sa veľmi neprejavuje firnový sneh, pretože tu chýbajú sondy z konca zimy. Vo 
všeobecnosti však snehové profily z tohto obdobia ukazujú prítomnosť firnu v celej dĺžke. Firnový sneh sa 
objavoval v snehovom profile v sondách 7 – 10. Mohol vzniknúť počas obdobia s kladnou teplotou vzduchu. 



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

Zaujímavé je aj pozorovanie ľadových vrstiev zhruba v rovnakej výške profilu. Ľadové vrstvičky medzi 
40. až 60. cm majú svoj pôvod na prelome decembra a januára (sondy 2 – 6), kedy bolo dlhšie obdobie bez 
zrážok. Prevládalo slnečné počasie, ktoré počas dňa spôsobovalo roztopenie snehovej pokrývky a v noci jej 
zamrznutie. Tento proces firnovatenia však nastával len pri sondách 2 a 3, pretože sondy 4, 5, 6 už naznačujú 
nástup nízkych teplôt aj počas dňa. To dalo impulz pre konštruktívnu premenu a vznik hranatozrnného snehu 
a dutinovej inovati. Už pri sonde číslo 6 ľadové vrstvy postupne zanikajú, aj keď zvyšky ostávajú prakticky celú 
zimu. 

Krivka v dolnej časti grafu vykresľuje priebeh izotermy 0 °C. Jej priebeh je závislý od vonkajšej teploty 
vzduchu a výške snehovej pokrývky. Snehová pokrývka má výborné izolačné schopnosti a zabraňuje zamrznutiu 
pôdy. Zemský povrch však vyžaruje určité teplo, ktoré snehovú pokrývku zospodu ohrieva. Vytvára sa teplotný 
spád, ktorý spôsobuje pohyb vodných pár smerom nahor. Rýchlosť pohybu závisí od vonkajšej teploty a výške 
snehovej pokrývky. Čím je snehová pokrývka väčšia, tým je izoterma 0 °C vyššie položená a naopak. 

 
Záver 
V práci bol hodnotený vývoj snehovej pokrývky vo vysokohorskom prostredí, nad hornou hranicou lesa. Tento 
vývoj je postupne zaznamenávaný vo vnútri snehovej pokrývky, ktorá podlieha zvrstvovaniu. Pri zoradení 
vykonaných sond, je možné charakterizovať nielen vývoj snehovej pokrývky, ale aj vonkajšieho počasia. 
Cieľom predloženého príspevku je poukázanie na prepojenie vonkajšieho počasia s vývojom snehovej pokrývky. 
Prepojenie bolo aplikované na analýzu zimy 2004/2005 v Krivánskej Malej Fatre (Snilovské sedlo), vzhľadom 
na vývoj snehovej pokrývky. Uvedený vývoj potvrdil predpoklady, lebo bol úzko prepojený so zmenou počasia. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Hydrogeológovia sú v praxi často postavení pred problém ako predpovedať zmeny v prírodných 
hydrogeologických podmienkach, ktoré boli vyvolané najčastejšie ľudskou činnosťou. Jedným z nástrojov, ku 
ktorému sa odborníci na podzemné vody v súčasnosti čoraz častejšie uchyľujú je i použitie metód 
matematického modelovania (simulovania) a s tým spojenej výpočtovej techniky. Každý systém, ktorý môže 
napodobňovať prúdenie podzemných vôd v zvodnenom prostredí, sa môže nazývať modelom zvodneného 
prostredia a prácu s modelom modelovaním alebo simulácia prúdenia podzemnej vody. Modelovanie prúdenia 
podzemných vôd má dôležité miesto pri riešení rozličných úloh podzemných vôd, pretože jedine ono umožňuje 
zahrnúť do riešenia takmer všetky zložitosti prírodného prostredia. Stupeň schematizácie prírodného prostredia  
je podstatne menší pri numerických metódach modelovania ako pri analytických riešeniach, pretože zvodnené 
vrstvy môžu mať ľubovolné rozloženie filtračných parametrov v priestore, ľubovolné okrajové podmienky a pod 
[5].   

Modelovanie bolo aplikované na lokalite bývalej rafinérie Apolka a jej okolia prostredníctvom 
programu GW Vistas 4 studentská verzia, ktorý je komerčnou nadstavbou MODFLOW (1988) – USGeological 
Survey – 3D aquifers (Fortran, freeware) a ponúka trojrozmerné grafické prostredie pre modelovanie prúdenia 
podzemnej vody. Výstupom z programu sú hodnoty hydraulických výšok [6]. Samotnému modelovaniu 
predchádza vytvorenie tzv. koncepčného modelu, ktorý zahrňuje časové rady (zrážky, výpar, čerpané 
množstvá...), rastrové dáta (hranica modelovanej oblasti, digitálny model terénu, geologických vrstiev, podložia, 
počiatočná hladina podzemnej vody, koeficienty filtrácie, zásobnosti...), povrchové toky ( počiatočná hladina, 
koeficient filtrácie dnových sedimentov, hrúbka dnových sedimentov...). Po vytvorení koncepčného modelu sa 
navrhne dizajn modelu, čo je rozdelenie územia na pravouhlú sieť buniek (diskretizácia), ktorým sa zadávajú 
hydraulické parametre (ktoré vstupujú do výpočtu) pre jednotlivé vrstvy, stanovia sa hydraulické okrajové         
(1. – 3. typu). V každej bunke sa pomocou rovníc rieši prúdenie podzemnej vody [1]. Na riešenie základnej 
diferenciálnej rovnice popisujúcej prúdenie podzemnej vody je v programe GV Vistas 4 využitá metóda 
konečných rozdielov s výpočtovými bodmi umiestenými do stredu bunky pravouhlej siete. Čím sú bunky 
menšie, tým je model presnejší [6]. Po spustení výpočtu nasleduje časovo najnáročnejšia fáza modelovania a tou 
je kalibrácia. Kalibrácia modelu spočíva v hľadaní najlepšej kombinácie hydraulických parametrov vstupujúcich 
do výpočtu, aby výsledky simulačného modelu tj. mapa piezometrických výšok, zodpovedali skutočne 
nameraným hodnotám hladiny podzemnej vody v teréne. Hodnoty parametrov sa ďalej musia pohybovať v 
rozmedzí experimentálne stanovených dát. Cieľom kalibrácie je dosiahnuť čo najmenší rozdiel vypočítaných 
a pozorovaných hladín vo vrtoch, ktoré sú zadané do modelu [1, 6]. 

Cieľom práce bolo zostaviť koncepčný model daného územia a následne vytvoriť hydraulický model 
prúdenia podzemnej vody. Model rieši ustálené ( smer a rýchlosť pohybu  čiastočiek kvapaliny sa v rôznych 
časových intervaloch nemení) prúdenie podzemnej vody pre vodné stavy Dunaja k dátumom 14.8.2002 
a 18.9.2002. 
 
Vymedzenie územia 
Skúmané územie sa nachádza na ľavej strane Dunaja, ktorý je južnou hranicou územia približne od Nového 
mostu po Zimný prístav. Severná hranica sa tiahne pozdĺž Poľnej ulice. Plocha územia je 3,2 km2. Dunaj sa 
územia dotýka v dĺžke 2,1 km. Šírka Dunaja je 0,3 km. 
 Geomorfologicky územie patrí do provincie Západopanónskej panvy, subprovincie Malej Dunajskej 
kotliny, do oblasti Podunajskej nížiny a do celku  Podunajskej roviny. Podunajská rovina predstavuje ploché 
územie, mierne uklonené v J a JV smere [4]. Študované územie je budované geologickými útvarmi neogénu 
(panón – pont) a kvartéru. Neogén je zastúpený piesčitými, vápnitými ílmi, piesčitými, siltovými ílmi a ílovitými 
pieskami. Na styku neogénneho komplexu s nadložným kvartérnym sa sporadicky vyskytujú polohy neogénnych 
štrkov. Štrky nevytvárajú významnejšie akumulácie. Ich hrúbka dosahuje maximálne 1 m. Jeho výskyt bol 
zdokumentovaný v hĺbkach 13,5 – 18,5 m. Íly tvoria nezvodnené (nepriepustné) prostredie. Kvartér v študovanej 
oblasti predstavujú pleistocénne a holocénne náplavy Dunaja a antropogénne navážky. Fluviálne sedimenty sú 
veľmi nehomogénne a pozostávajú zo štrkov, piesčitých štrkov a polôh pieskov. Štrkovitopiesčitý materiál, ktorý 
je svojim charakterom blízky pôvodným kvartérnym fluviálnonivným sedimentom rieky Dunaj. Tento materiál 
je často premiešaný so škvarou, zvyškami tehál a výmuroviek. V miestach zlikvidovaných objektov 
a komunikácií, hlavne v oblasti bývalej rafinérie Apollo, sú prítomné železobetónové úlomky, bloky základov, 
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podzemných kolektorov a zvyšky „pochovaných“ komunikácií a inžinierskych sietí. Hrúbka antropogénnych 
navážok sa pohybuje od 2 – 5 m. Maximálna zdokumentovaná hrúbka kvartérneho komplexu v skúmanom 
území je cca 17 m [2]. 

Veľké hrúbky štrkopiesčitých kvartérnych sedimentov a ich veľmi dobrá priepustnosť charakterizovaná 
koeficientom filtrácie rádovo 10-4 – 10-2 m/s vytvárajú vhodné podmienky pre akumulovanie bohatých zásob 
podzemných vôd v týchto sedimentoch. Hydraulický gradient v území  sa pohybuje 0,0006 – 0,003.  Neogénne 
sedimenty vzhľadom na komplex ich pokrývajúcich hornín riečnych náplavov majú podstatne menší koeficient 
filtrácie. Považujeme ich preto za nepriepustný komplex zvodnených kvartérnych sedimentov [2]. 
 
Materiál a metódy 
Na riešenie úlohy boli k dispozícií týždenné režimové pozorovania hladiny podzemnej vody zo siete 43 
monitorovacích  vrtov od firmy Metro, Bratislava a.s. [3] a 8 vrtov z SHMÚ za obdobia od 14.8.2002 do 
19.12.2002 a vodné stavy Dunaja k týmto dátumom z vodočetnej stanice Propeler. Z tohto obdobia boli vybrané 
dátumy 14.8.2002 ( maximálny stav) a 18.9.2002 ( minimálny stav). Režimové pozorovania boli spracované v 
programe Excel. Po ich selekcií vzhľadom na nepresnosti v meraniach boli vytvorené hydroizohypsy v programe 
ArcView GIS 3.2 metódou Spline a typom Tension. Pomocou programu Didger 3 boli skonvertované na datový 
súbor čitateľný pre program SURFER 8 a boli interpolačnou metódou kriging v tomto programe vytvorené 
iniciálne hladiny použité pre výpočet v GV Vistas 4. Povrch terénu bol zdigitalizovaný z georeferencovaného 
rastra vrstevníc poskytnutého GKÚ v ArcView GIS 3.2. Tým istým spôsobom ako pri iniciálnej hladine bol 
vytvorený grid v SURFER 8 a bol použitý v modeli ako vrchné ohraničenie modelu. Neogénne podložie bolo  
interpolované priamo v SURFER 8. Podkladom boli vrty zo správ z geofondu (údaje zo 40 vrtov). 
 Okrajové podmienky boli zadané podľa orientácie hydroizohýps počiatočných hladín a podľa Dunaja. 
Zrážky a výpar boli v modeli zanedbané v dôsledku skutočnosti, že  vysoký úhrn výparu spôsobuje, že 
dopĺňanie zásob podzemných vôd zrážkami v porovnaní s infiltráciou z Dunaja je zanedbateľné [3]. Model rieši 
ustálené prúdenie, preto hlavný hydraulický parameter vstupujúci do výpočtov je koeficient filtrácie. Z čerpacích 
skúšok vykonaných v danom území zistených zo správ z geofondu bola zistená jeho priestorová variabilita. 
Podľa toho bolo územie rozdelené na zóny z rôznymi koeficientami filtrácie. Priebeh hladiny Dunaja ako aj dno 
koryta bol vypočítaný podľa hydraulického gradientu, ktorý bol vypočítaný z bodových meraní hladiny. 
Podkladom boli materiály z VÚVH.   

Na výpočet bol použitý modul MODFLOW 88. Kalibrácia modelu (porovnávanie skutočne nameraných 
hladín s vypočítanými) bola z počiatku robená metódou pokus – omyl na lepšie pochopenie vzájomného 
pôsobenia hydraulických parametrov. V neskoršom štádiu bol model kalibrovaný automatickou kalibráciou  GV 
Vistas 4. 
 Výstupy vo forme máp, grafov, 3D zobrazení boli spracované v programoch Excel, SURFER 8,        
GV Vistas 4,  ArcView GIS 3.2. 
 
Výsledky a diskusia 
Vytvorený koncepčný model podáva zjednodušenú predstavu o geometrii a hydraulických vlastnostiach 
študovaného územia. Neogénne podložie má klesajúcu tendenciu JV smerom k Dunaju. Jeho nadmorská výška 
sa pohybuje v rozmedzí 118 – 129 m n.m.  Povrch terénu je pomerne plochý s nadmorskou výškou 137 – 138    
m n.m. SV smerom k Slavínu sa prudko zvyšuje až na kótu 147 m n. m. Koryto Dunaja sa v študovanej oblasti 
lineárne znižuje od kóty 125,4 po 124,5 m n. m. v smere toku. Hrúbka zvodnenej vrstvy sa smerom k SZ 
zmenšuje. Najväčšiu hrúbku dosahuje v pririečnej zóne Dunaja, kde dosahuje hodnotu až 18 m. Koeficient 
filtrácie horninového prostredia použitý v modeli sa pohybuje v rozmedzí 1,08.10-4 – 9,0.10-3m/s, koeficient 
filtrácie dnových sedimentov 1,085.10-7 m/s pri ich hrúbke 10 cm. Úroveň hladiny podzemnej vody sa pohybuje 
pri maximálnom stave v rozmedzí 132 – 136 m n. m., pri minimálnom 131 – 132 m n. m. Hladina Dunaja pri 
maximálnom stave sa pohybuje od 137,3 do 136,5 m n. m. a pri minimálnom stave 131,7 do 130,8 m n. m.    

 Pre numerický model bola zvolená výpočtová sieť s bunkami veľkosti 60 × 60 m. Celkový počet 
buniek je 1500, aktívnych 915, z toho okrajová podmienka – river zapĺňa 40 buniek a okrajová podmienka         
H = konšt. 17 buniek. Model sa skladá sa z jednej vrstvy, ktorá zodpovedá štrkopiesčitým fluviálnym 
sedimentom. Okrajové podmienky typu H = konšt., zodpovedajú hodnotám nadmorských výšok hladiny 
podzemnej vody po obvode záujmového územia. Iba na južnom okraji riešeného územia tvorí túto hranicu rieka 
( okrajová podmienka – river) Dunaj. Tu je určujúca výška hladiny v Dunaji. Tam kde je priebeh hydroizohýps  
počiatočnej hladiny  na hranicu modelovanej oblasti kolmý, bola zvolená okrajová podmienka Q = konst. = 0, 
aby nedochádzalo k dotácii vody zo susedného  územia. 

Pri kalibrácii sa uvažovalo s maximálnym rozdielom nameranej a vypočítanej hladiny 0,1 m. Model 
maximálneho stavu bol nakalibrovaný pomocou 23 vrtov. Priemerná hodnota rozdielov je 0,01 m, absolútny 
priemer rozdielov je 0,05 m, minimálne podhodnotenie rozdielu je -0,01 m, maximálne nadhodnotenie rozdielu 
je 0,01 m, štandardná odchýlka rozdielov je 0,05 m. Na kalibráciu modelu minimálneho stavu bolo použitých 31 
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vrtov. Priemerná hodnota rozdielov je 0,01 m, absolútny priemer rozdielov je 0,05 m, minimálne podhodnotenie 
rozdielu je -0,01 m, maximálne nadhodnotenie rozdielu je 0,08 m, štandardná odchýlka rozdielov je 0,06 m. 

Po porovnaní výstupu modelu s mapou hydroizohýps hladín vo vrtoch je zrejmé, že bola dosiahnutá 
významná zhoda hydraulického modelu so skutočnosťou, okrem okrajových častí, kde sú simulované hladiny 
podzemnej vody ovplyvnené nie celkom presne zadanými okrajovými podmienkami. Presnosť riešenia dokazuje 
aj výsledok kalibrácie. 

Z vypočítanej hladiny podzemnej vody možno konštatovať, že hladina podzemnej vody prudko reaguje 
na zmeny vodného stavu Dunaja v pririečnej zóne Dunaja. Ďalej od Dunaja sa rozdiel výšok hladín podzemnej 
vody vyrovnáva. Z mapy hydroizohýps vyplýva, že za vysokého vodného stavu, Dunaj dotuje podzemnú vodu. 
Naopak pri nízkych vodných stavoch ju drénuje. Podzemná voda prúdi smer SV. Pri nízkych vodných stavoch sa 
vplyv hydraulickej spojitosti medzi riekou a podzemnou vodou odráža na zmene smeru prúdenia podzemnej 
vody. V úzkej pririečnej zóne voda prúdi smer JV, ďalej od Dunaja smer V.      

Hydraulický model nebolo možné porovnať s modelom vytvoreným na tejto lokalite z dôvodu 
nedostupnosti správ týkajúcich sa tejto problematiky v danom území. Vytvorený model nie je najpresnejší 
z dôvodu nepresností v nameraných dátach, nedostatočného plošného rozmiestnenia zdrojových údajov 
a chýbajúcich údajov, čo sa prejavilo už vytvorením nepresného koncepčného modelu. Taktiež študentská verzia 
GV Vistas 4 dovoľuje na diskretizáciu použiť len 50 riadkov a 50 stĺpcov, čiže územie je rozdelené na väčšie 
bunky, čo znamená že model sa menej približuje skutočnosti. Z toho istého dôvodu sú aj nepresnosti v zadaní 
okrajových podmienok. 
 
Záver 
Hydraulický model je podkladom pre riešenie rôznych úloh spätých s prúdením podzemnej vody. Pre lokalitu  
Apollo je charakteristické znečistenie ropnými látkami, ktoré tu vzniklo za 2. svetovej vojny. Po zostavení 
hydrogeochemického modelu možno hydraulický model použiť pre simuláciu transportu a distribúcie 
kontaminantov vo vode a návrhu sanačného čerpania. Lokalita sa nachádza v centre mesta, ktoré je neustále 
predmetom plánovania stavebných činností, dôkazom toho je aj plánovaný Železničný tunel pod Dunajom. 
Hydraulický model je podkladom pre riešenie úloh spätých so stavebníctvom ako napríklad  určenie prítoku 
podzemnej vody do stavebnej jamy, návrhy na optimálne odvodnenie stavebnej jamy, určenie vplyvu 
podzemných konštrukcií stavby na zmenu hladiny podzemnej vody (posúdenie bariérových účinkov stavby, 
stanovenie obtekania stavby, podtekania a pretekania stavebnej konštrukcie), výpočet priesakových množstiev 
vody cez stavebnú konštrukciu, prognóza hĺbky hladiny podzemnej vody pod terénom v závislosti na 
klimatických a hydrologických pomeroch, návrh a optimalizácia hydrogeologického monitoringu stavby a pod.  
  Pri každom stavebnom zásahu je nevyhnutné poznať režim podzemných vôd a predpovedať jeho 
zmeny počas a  po realizácií stavebnej činnosti a matematické modelovanie je jedna z možností ako k tomu 
dospieť. 
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The Pieniny Klippen Belt (PKB) is the geologically most contrasting zone of the Western Carpathians. Being 
only a few km wide, it extends in a broad arc for several hundreds kilometres from the Alpine-Carpathian 
junction as far as northern Romania. PKB also provides a link between the Tertiary accretionary wedge of the 
External and Cretaceous nappe system of the Central Western Carpathians. Regardless of its considerable length 
and very complex internal structure, the PKB retains to some extent its tectonic integrity, indicated especially by 
the omnipresence of its typical Oravic units that do not occur in other Carpathian zones. The surface structure of 
the PKB shows the “klippen tectonic style”, where mostly tectonically separated klippen (rigid Jurassic – Lower 
Cretaceous limestone blocks) are embedded in the “klippen mantle” formed by incompetent Lower Jurassic and 
Upper Cretaceous to Paleogene marlstone and flysch formations. Deformation structures are dominantly brittle, 
which originated at very low-grade temperature conditions. Mesoscopic dislocations prevail and form dense 
networks in all rock complexes. Well-bedded sequences often exhibit fold structures accompanied by axial plane 
cleavage in places. 

According to the present views, the main phase of tectonism and separation of klippen took place later 
than Eocene – Early Oligocene and before Sarmatian [2, 6]. After [7]  and [5], the resulting deformation style of 
the PKB was governed by dextral transpression. This study concentrates on the paleostress analysis of the 
western part of the PKB – the area from the Horné Sŕnie and Vršatec klippen in the Middle Váh Valley up to 
surroundings of the Zázrivá and Istebné villages in the Orava region. Based on kinematic analyses of faults 
(slickensides), folds and accompanying structures (cleavages, veins, tension gashes), several deformation stages 
characterized by certain properties of the reconstructed stress field have been discerned. Relative superposition 
of individual paleostress states was derived from field structural relationships; their stratigraphic age was 
estimated mainly by comparison with other published data [2, 3]. 
The Vršatec klippen area is divided into two independent segments – the Vršatec-Javorník and Chmeľová 
regions. The tectonic style in the Vršatec-Javorník region is controlled by the thick layer of massive Jurassic and 
Lower Cretaceous limestones. Therefore there are no fold structures present and deformation is concentrated into 
brittle fault and joint systems. The brittle shear zones segment the competent layer into more or less isolated 
blocks of various sizes and follow also its contact with incompetent Upper Cretaceous marlstones forming the 
klippen “mantle”. Two deformation phases with different paleostress orientation have been recognized. The first 
phase relates to NW-SE compression recorded by reverse faults and conjugate strike-slips. This phase is 
tentatively dated as Oligocene to Early Miocene. The younger phase, with orientation of the σ1 axis in the NNE-
SSW direction operated almost perpendicularly to the first one. It was detected from dextral and sinistral strike 
slips and is dated as Middle Miocene. 

The second group of Vršatec klippen in the Chmeľová area is from the NW in a direct contact with the 
Biele Karpaty Unit of the Carpathian Flysch Belt. In this complexly deformed area three Oravic subunits were 
defined: Kysuca, Niedzica-Pruské and Czorsztyn. Structure of the Chmeľová area was formed during multistage 
ductile-brittle and brittle tectonic evolution that is dominated by fold structures. Folding was facilitated by well-
developed bedding and lithological contrasts in sedimentary sequences. Folds are upright, slightly asymmetric, 
with SW-NE trending axes and with locally penetrative subvertical axial plane cleavage. The map view and 
presence of numerous slickensides reveal that folding was followed by reverse and strike-slip faulting that finally 
shaped the klippen tectonic style of the area. 

Thrusting of the presently most external Kysuca Unit over the Czorsztyn and Niedzica-Pruské Units 
was the oldest event recognized in the Chmeľová area. The following Paleogene compressional event, with NW-
SE oriented maximum stress axis, resulted in macroscopic folding accompanied by reverse faults. The activity of 
a brittle dextral transpression zone (Oligocene – Early Miocene) resulted in the final morphostructural character 
of klippen with long axes oriented in the NE-SW direction. Subvertical dextral oblique- and strike-slips are 
located along SW-NE contacts of the PKB with the Biele Karpaty Unit and on most of contacts of the Czorsztyn 
and Kysuca Units. The tectonic contact of the Niedzica-Pruské and Czorsztyn Unit is situated along a south-
vergent backthrust. Record of younger tectonic events is less clear. The N-S compression (Early/Middle 
Miocene) caused reactivation of older faults as reverse faults. The last tectonic event (Middle to Late Miocene) 
is marked by mesoscopic sinistral brittle shear zones oriented in E-W direction. Normal faults oriented in NE-
SW direction were created by NW-SE extension. 
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Two deformation events were recognized at the Horné Sŕnie locality in klippen of the Czorsztyn Unit. The older 
is defined by NW-SE compression and the younger by N-S compression. The Uhry locality (Albian – 
Cenomanian flysch of the Klape Unit) reveals record of three paleostress fields, progressing from the NW-SE 
orientation of the σ1 axis, the second with N-S compression and the youngest with extension in the NW-SE 
direction. 

The next measured locality was the south-eastern bank of the Hričov dam near the Bratislava – Žilina 
highway under construction. Strongly folded flysch sediments of the Klape Unit of mid-Cretaceous age were 
temporarily exposed there. The NE-SW trending macroscopic folds with axial plane cleavage represent probably 
the oldest deformation event with NW-SE oriented compression. Strike-slips of N-S and E-W direction are also 
expressions of this deformation stage. Younger stage is characterized by N-S compression and the latest one by 
NE-SW compression. They are characterized by strike-slips and normal faults documenting sinistral 
transtension.  

The tectonics of PKB in the area between the Zázrivá and Istebné villages is marked by a N-S trending 
discontinuity called the Zázrivá-Párnica fault, which is the only transversal fault that causes some 5 km dextral 
offset of the PKB. It is an element of an important regional fault zone – the Central Slovakian fault system [1] 
truncating the whole Central Western Carpathians. Deformation structures in flysch rocks of the Magura Unit, 
sediments of the Central Carpathian Paleogene Basin, carbonates of the Fatric (Krížna) Unit and various units of 
the PKB were analysed. Three paleostress fault-related events and their superposition were reconstructed here. 
The oldest period of tectonic evolution is recorded by small-scale structures indicating NW-SE compression. 
Frequently recorded N-S compression was responsible for south-vergent backthrusting in all units in the vicinity 
of the PKB [4]. The paleostress field of the third stage was governed by NE-SW compression and NW-SE 
tension. 

Summing up, the oldest widely recorded deformation stage was macroscopic folding with SW-NE 
trending fold axes, generated by NW-SE compression. The continuing NW-SE compression and relative 
counterclockwise rotation of the Central Western Carpathian block resulted in foundation of a dextral 
transpression zone along the western sector of the PKB in the Late Oligocene – Early Miocene. This event was 
registered at all localities. Rotation of the σ1 axis of the regional paleostress field to the N-S direction during the 
Early to Middle Miocene is ascribed to a rigid counterclockwise rotation of the entire ALCAPA block during the 
Early Miocene by some 80° at a stable orientation of the σ1 axis [3]. N-S compression is expressed mainly by W-
E trending reverse faults, both N-vergent (Vršatec area) and S-vergent (Zázrivá). The last, probably Upper 
Miocene tectonic event is characterized by NE-SW orientation of the σ1 axis and perpendicularly oriented 
extension. Older faults were reactivated and new conjugate strike-slips and normal faults originated in a sinistral 
transtension zone, particularly in the Púchov sector of the PKB. On the other hand, the N-S trending dextral 
Zázrivá fault zone truncates the PKB in the eastern part of the investigated area. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Korytnačky tvoria skupinu veľmi konzervatívnych plazov. Ich krátky a sploštený trup je chránený pevným 
kosteným pancierom, do ktorého sa môže schovať hlava, krk, končatiny a aj chvost. Pôvodne bola táto skupina 
suchozemská, niektoré formy sa však druhotne prispôsobili životu vo vode. Prvý zástupcovia sa objavili 
v strednom triase Nemecka. Ide o rody Proganochelys a Triassochelys. Korytnačky sú pomerne hojné behom 
všetkých geologických dôb až do recentu. Lebka je značne špecializovaná a až na výnimky neúplná, pretože 
mnohé kosti boli redukované. Nikdy nevznikajú spánkové jamy, a tak patria do podtriedy Anapsida. Majú však 
jarmový oblúk tvorený jugále a quadratojugále. Druhotné podnebie je viac menej tiež vyvinuté [11].  

Cieľom predloženej práce je spracovať nové osteologické nálezy korytnačiek z miocénnych lokalít 
Českej republiky a Slovenska, ich anatomické a taxonomické zaradenie. Materiál pochádza z dvoch lokalít: 
Dolnice pri Chebe (ČR) a Sandberg (SR). Młynarski a Roček [10] opísali z lokality Dolnice druh Ptychogaster 
emydoides. Rod Ptychogaster je typickým komponentom neogénnej fauny Európy a dokonca môže byť 
kľúčovou fosíliou európskeho miocénu. Navzdory výskumom a hľadaniam tohto druhu na lokalitách v Ázii 
a Severnej Ameriky je faktom, že sa zatiaľ mimo Európy nenašiel. Podobnosť s ázijskými a americkými 
emydmi, ktoré sú charakterizované silným konvexným a hladkým pancierom, je iba povrchná. 
Najpravdepodobnejšie ide o konvergenciu. Formy ako Ptychogaster predstavujú oddelenú líniu, ktorá má 
pravdepodobne ekvivalent aj v recentnej faune a to podobným rodom Emys [10].   

Na lokalite Sandberg boli opísané nálezy druhu Trionyx rostratus na základe takmer kompletne 
zachovaného karapaxu [5] a Trionyx sp. na základe posteriórnej časti karapaxu [7]. Z blízkej lokality Waitov 
lom bol opísaný väčší druh Trionyx sp. na základe ľavého pleurále [7]. Korytnačky čeľade Trionychidae 
v súčasnosti žijú v sladkých vodách Afriky (šesť druhov), Ázie (pätnásť druhov) a Severnej Ameriky (štyri 
druhy) (Gaisler, 1983; ex [7]). 
  
Materiál a metódy 
Disartikulované nálezy elementov panciera, prípadne kostí, boli zo sedimentu získané priamym zberom a 
plavením na sitách rôznej zrnitostnej triedy. Študovaná lokalita Dolnice pri Chebe predstavuje územie 
v západnej časti Chebskej panvy. Sedimentárnu výplň tvoria prevažne ílovité sedimenty celopanvového jazera, 
ktoré sa vytvorilo po ukončení uhľotvorného procesu [3]. Zelenkasté vápnité sliene a ílový silt sú tak v nadloží 
hlavného náleziska hnedého uhlia v Chebskej panve [2]. Vek lokality je na základe nálezov cicavcov určený ako 
spodný miocén, nálezy indikujú cicavčiu zónu MN 4, ktorá spadá do stratigrafickej pozície ottnang, stredný 
orleán [3]. Lokalita Sandberg predstavuje dobre známe pieskovisko, ktoré sa nachádza na J okraji Devínskej 
Novej Vsi a na SZ svahu Devínskej Kobyly. Boli tu ťažené piesky, ale nachádzajú sa tu aj piesčité vápence, 
riasové (litotamniové) vápence a polohy štrkov. Z fauny sú z tejto lokality známe najmä bezstavovce, ale časté 
sú i nálezy stavovcov, a to morských aj terestrických. Fauna i sedimenty predstavujú plytkú príbrežnú fáciu [6]. 
Lokalita predstavuje novú vrchnobádenskú transgresiu [8] a predstavuje okraj mora, ktoré zaplavovalo 
viedenskú panvu [4]. More bolo teplé s normálnou salinitou. Sedimenty si zachovali pôvodné vodorovné 
uloženie [8].    
 Materiál bol následne mikroskopovaný, určovaný a uložený do plastových škatuliek a každému bolo 
priradené katalogizačné číslo, miesto nálezu, typ nálezu (kosti) a druh živočícha. Nálezy z lokality Dolnice 
predstavujú elementy panciera a to: Neurále (Do – 15), hyoplastrón (Do – 16), entoplastrón (Do – 17) a pleurále 
(Do – 18). Nálezy sú zatiaľ uložené v zbierke Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Nález 
zo Sandbergu reprezentuje pravé ilium (Sa – 01). Nález je uložený v zbierke Slovenského Národného Múzea 
v Bratislave. Skratky Do predstavujú lokalitu Dolnice a Sa lokalitu Sandberg. Číslovanie materiálu je dočasné 
a je uvedené v práci Čerňanský [1]. Materiál bol porovnávaný s materiálom recentného zástupcu Testudo 
hermanni. Tento porovnávací materiál pochádza priamo z voľnej prírody, takže je vylúčené, aby došlo 
k patologickým zmenám v dôsledku chovu v teráriu. Porovnávací materiál bol získaný odhnívaním mäkkých 
častí vo vode, prípadne v štvorpercentnom roztoku hydroxidu sodného a následným odstraňovaním mäkkých 
častí chirurgickými nástrojmi. Pri skúmaní fosílneho materiálu bol použitý stereomikroskop Wild 8. 
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Výsledky a diskusia 
Nálezy korytnačiek na lokalite Dolnice u Chebu sú len fragmentárne, v podobe izolovaných častí panciera, 
prípadne ich úlomkov. Zaradenie je tak obtiažne a komplikované, v mnohých prípadoch neisté. Do rodu 
Ptychogaster (čeľaď Emydinae) som zaradil elementy panciera :  
1. Neurále (Do-15; súčasť karapaxu): na základe tetragonálneho tvaru (pre zástupcov skupiny Testudinidae sú  
typické naopak hexagonálne neuráliá). 
2. Entoplastrón (Do-17; súčasť plastrónu): na základe predĺženého tvaru, dlhšieho ako širšieho. Je to typické        
pre túto skupinu [10].  
3. Hyoplastrón (Do-16; súčasť plastrónu): tento je zachovaný iba z malej časti a určenie je tak veľmi neisté.       
Zaradenie je iba na základe tenkosti panciera, ktoré je typické pre Emydidae [10].  
 Autori Młynarski a Roček [10] uvádzajú hexagonálny tvar neurálií u tejto skupiny a naopak 
tetragonálny tvar u skupiny Testudinidae. Avšak na základe mojich porovnaní aj s recentným zástupcom 
Testudo hermanni je tomu naopak.    
 Čeľad Trionychidae z lokality Dolnice u Chebu predstavuje materiál pleurále so zrasteným 
redukovaným margináliom vyvinutým iba v podobe laterálne smerujúceho tŕňa. Na základe tohto znaku je 
možné s istotou zaradiť nález do čeľade. Zaradenie je možné tiež na základe relatívne plochej klenutosti 
panciera, ktorú je možné z nálezu vyvodiť. Ide o typické znaky tejto čeľade [9]. Typickým zástupcom čeľade je 
rod Trionyx. Skulptúru jeho karapaxu však tvoria hrbolčeky, kanáliky a jamky. Skulptúra je výrazná. Na náleze 
z lokality Dolnice je však povrch skulpturovaný len veľmi jemne. Avšak nález je pomerne malý a je možné, že 
sa jedná o rane juvenilného jedinca, u ktorého sa výrazná skulptúra vyvinie až v neskoršej fáze ontogenézy. 
Faktom však zostáva, že zaradenie do rodu Trionyx by bolo kvôli absencii typickej skulptúry neisté. Presné 
zaradenie si vyžaduje dôkladné preskúmanie ontogenenézy rodu Trionyx so zameraním na karapax, čo však 
ďaleko presahuje náplň tejto práce. 
 Materiál z lokality Sandberg predstavuje mohutné, skoro 6 cm dlhé pravé ilium Sa - 01. I keď bol na 
lokalite Sandberg viackrát zaznamenaný rod Trionyx [5, 7], ilium z dôvodu nedostatku porovnávacieho 
materiálu je však zatiaľ nutné zaradiť ako Chelonia indet. 
 

 
Obr. 1: Chelonia indet (lok. Sandberg, zbierky SNM).: ilium Sa - 01, mediálny pohľad. 

 
Záver 
Práca prináša prvý doklad čeľade Trionychidae na lokalite Dolnice u Chebu. Taktiež spracováva prvý nález 
bedrovej kosti (ilium) korytnačky z lokality Sandberg. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Štrkoviská na území Bratislavy vznikli po ťažbe štrkopiesčitého materiálu v aluviálnych náplavoch Dunaja 
v období po 2. svetovej vojne,  v súčasnosti slúžia obyvateľstvu na oddych a rekreáciu. Vody štrkovísk sú 
pôvodom podzemné vody, ktorých hlavným zdrojom dopĺňania na území Bratislavy je infiltrovaná voda Dunaja.  

Kvalitu vody hodnotíme na základe viacerých ukazovateľov. Jedným z nich sú aj mikrobiologické 
ukazovatele. Mikroorganizmy sú organizmy voľným okom neviditeľné, tvorené jednou bunkou, prípadne 
organizovaným zhlukom buniek, do vody dostávajú rôznymi cestami a aj ich pôvod je rozmanitý. Medzi hlavné 
zdroje, okrem prirodzene (autochtónne) sa vyskytujúcich, môžeme označiť odpadové a komunálne vody, pôdu a 
vzduch.  

Hlavnými mikrobiologickými ukazovateľmi kvality vody a jej hygienického stavu sú: kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 22 °C, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C, koliformné baktérie, termotolerantné 
koliformné baktérie a enterokoky [1, 3].  

Sledovanie mikrobiologických parametrov vo vodách je veľmi dôležité vzhľadom na infekčné 
a parazitické ochorenia, ktoré môžu spôsobovať. Mikroorganizmy sa však vo vode vyskytujú prirodzene a nie 
všetky sú v určitých medziach pre človeka nebezpečné.  

Voda na kúpanie neslúži na pitné účely, ale nesmie vyvolať žiadne zdravotné problémy. Kvalita vôd 
prírodných kúpalísk sa hodnotí podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z., ktoré nadobudlo 
účinnosť 1. júna 2006.  

Cieľom mojej práce je charakterizovať kvalitu vôd prírodných kúpalísk z hydrogeochemického 
a mikrobiologického hľadiska a zhodnotiť kvalitu vôd prírodných kúpalísk v zmysle legislatívy pre kvalitu vôd 
na kúpanie. 
 
Vymedzenie územia 
Záujmové územie tvoria dve výrazne odlišné štruktúry: juhozápadná časť jadrového pohoria Malých Karpát a 
západná časť Podunajskej nížiny. Malé Karpaty sú zo severozápadu ohraničené Viedenskou panvou, na 
juhozápade hraničia s Panónskou panvou a tvoria najzápadnejší výbežok a najkrajnejšie jadrové pohorie 
západokarpatského oblúka. Podunajská nížina je zo severozápadu ohraničená Malými Karpatmi na juhu 
čiastočne ohraničená tokom Dunaja.  

Štrkoviská na území Bratislavy je možné rozdeliť z hľadiska ich polohy k Dunaju do dvoch skupín, a to 
štrkoviská ležiace pravej strane smeru toku Dunaja (Draždiak, Rusovce, Čunovo) a na ľavej strane smeru toku 
Dunaja (Štrkovec, Kuchajda, Zlaté piesky, Vajnory). Štrkoviská Rusovce, Draždiak, Kuchajda, Zlaté piesky a 
Vajnory sú v súčasnosti povolenými prírodnými kúpaliskami. 
 
Metódy výskumu 
Katedra hydrogeológie dlhodobo sleduje kvalitu vôd štrkovísk od roku 1976. V súčasnosti je súčasne sledovaná 
aj kvalita Dunaja a Chorvátskeho ramena. V roku 2007 sa monitorovala kvalita vôd štrkovísk, Dunaja a 
Chorvátskeho ramena s početnosťou raz za 2 mesiace. Analýzy vôd boli urobené v hydrogeochemickom 
laboratóriu Katedry hydrogeológie v rozsahu rozpustené látky, humínové látky, Ca2+, Mg2+, NH4

+, Cl-, NO3
-, 

SO4
2-, HCO3

-, ChSKMn, ChSKCr a BSK5. Prvky Na, K, Fe, Mn boli stanovené v Národnom referenčnom 
laboratóriu na VÚVH. 

Fyzikálno-chemické ukazovatele boli merané priamo pri odbere vzoriek v rozsahu: tvzduchu, tvody, 
vodivosť, pH, Eh,  rozpustený O2 a O2 nasýtenie. 

  Mirobiologické parametre boli stanovené v mikrobiologickom laboratóriu Ústavu bunkovej biológie 
v rozsahu: kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C (v starších normách a vyhláškach sa označujú ako 
psychrofilné mikroorganizmy), kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (v starších normách a vyhláškach sa 
označujú ako mezofilné mikroorganizmy), koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie 
a enterokoky.   

Na základe týchto údajov, ktoré mi boli poskytnuté Katedrou hydrogeológie a Ústavom bunkovej 
biológie som si vytvorila vlastnú databázu v programe Microsoft Excel. Kvalitu vôd prírodných kúpalísk som 
hodnotila podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk 
a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu. Nariadenie vlády 
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uvádza v prílohe číslo 1. ukazovatele kvality vody na kúpanie, ich medzné hodnoty a rozsah a početnosť 
kontroly kvality vody na kúpanie, pričom sa vyčleňujú zvlášť požiadavky pre kvalitu vôd prírodných kúpalísk 
a bazénov umelých kúpalísk. Hodnotí sa celkovo 30 ukazovateľov kvality prírodných kúpalísk, analýzy 
z ktorých vychádzam pri hodnotení obsahujú iba 4 z požadovaných ukazovateľov (Tab. 1). Na základe 
dostupných údajov som taktiež vytvorila hydrogeochemický a mikrobiologický profil štrkovísk.  
 

Tab. 1: Vybrané ukazovatele kvality prírodných kúpalísk a ich medzné hodnoty [2] 
Ukazovateľ Symbo

l 
jednotka medzná hodnota 

koliformné baktérie KB KTJ/100 ml 500 
enterokoky (fekálne streptokoky) EK KTJ/100 ml 100 
reakcia vody pH  6 – 9 
Zápach ZP  bez chemického 

a odpudzujúceho zápachu 
 
Výsledky a diskusia 
Kvalitu vôd prírodných kúpalísk bola hodnotená na základe ukazovateľov stanovených v roku 2007. V tomto 
kalendárnom roku bolo vykonaných spolu 5 terénnych meraní a odber vzoriek na laboratórny rozbor 
v mesiacoch marec, apríl, jún, august a október. Hodnoty vybraných ukazovateľov sú uvedené v (Tab. 2.). Na 
pravej strane Dunaja sa na záujmovom území nachádzajú dve povolené prírodné kúpaliská: Rusovce a Draždiak. 

Priemerné hodnoty teploty vody sú veľmi podobné u obidvoch prírodných kúpalísk, (Draždiak 16,9 °C, 
Rusovce 15,1 °C). Hodnoty pH dosahujú veľmi podobné hodnoty u oboch prírodných kúpalísk a počas 
sledovaného roka neklesli pod hranicu 8. Veľké rozdiely sú v hodnotách vodivosti, v prípade štrkoviska 
Draždiak sa pohybujú od 64,6 mS/m do 70 mS/m, v prípade štrkoviska Rusovce od 36,5 mS/m do 41,5 m S/m. 
Hodnoty kyslíkového nasýtenia dosahovali počas meraní podobné hodnoty, u štrkoviska Rusovce sa pohybovali 
v rozmedzí 91,8 % až 105 %, u štrkoviska Draždiak 94 % až 108 %. 

ChSKMn a ChSKCr sú ukazovatele, ktoré vyjadrujú  obsah organických látok vo vode. Hodnoty ChSKMn 
sa pohybujú v rozpätí 1,28 až 1,65 mg/l, ChSKCr  od 5,43 do 8,59 mg/l v prípade štrkoviska Draždiak. V prípade 
štrkoviska Rusovce sa hodnoty ChSKMn sa pohybujú v rozpätí 0,68 až 1,2 mg/l, ChSKCr  od  0 do 8,08 mg/l. 
Obsah humínových látok dosiahol maximum počas sledovaného roka 1,36 mg/l v štrkovisku Draždiak, 1,9 mg/l 
v štrkovisku Rusovce. 

Obsahy katiónov aj aniónov vo vode štrkoviska Draždiak sú výrazne nižšie, na čo nepriamo poukazuje 
aj hodnota vodivosti.  

Vyššie hodnoty mikrobiologických ukazovateľov (kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C           
a 36 °C, termotolerantných koliformných baktérií) boli zistené na lokalite Draždiak. Enterokoky boli zistené 
počas sledovaného roka na lokalite Draždiak celkom dva krát, na lokalite Draždiak neboli zistené vôbec.     

Na ľavej strane smeru toku Dunaja sa na záujmovej lokalite nachádzajú 3 povolené prírodné kúpaliská: 
Kuchajda, Vajnory a Zlaté piesky.  

Priemerné hodnoty teploty sú veľmi podobné u všetkých záujmových prírodných kúpalísk, (Kuchajda 
16,5 °C, Vajnory 17,1 °C, Zlaté piesky 16,8 °C). Hodnoty pH dosahujú veľmi podobné hodnoty u všetkých  
prírodných kúpalísk a počas sledovaného roka neklesli pod hranicu 8. Maximálna hodnota 8,76 bola nameraná 
v štrkovisku Kuchajda. Najvyššie hodnoty vodivosti boli počas sledovaného roka namerané v štrkovisku 
Vajnory, priemerná hodnota je 106 mS/m. V prípade štrkoviska Zlaté piesky je priemerná hodnota vodivosti za 
sledované obdobie 92,1 mS/m, v prípade štrkoviska Kuchajda 70,7 mS/m. 

Najvyššie organické znečistenie bolo zistené v štrkovisku Kuchajda , kde sa hodnoty ChSKMn pohybujú 
v rozpätí 2,14 mg/l až 3,82 mg/l, ChSKCr 15,18 mg/l až 30,6 mg/l. V prípade štrkoviska Zlaté piesky sa hodnoty 
ChSKMn pohybujú v rozpätí 2,09 mg/l až 2,4 mg/l, ChSKCr 8,02 mg/l až 13,29 mg/l. V štrkovisku Vajnory sa 
hodnoty ChSKMn pohybujú v rozpätí 1,21 mg/l až 1,53 mg/l, ChSKCr 1,77 mg/l až 5,63 mg/l. Obsah humínových 
látok dosiahol počas sledovaného obdobia maximum 2,19 mg/l v štrkovisku Zlaté piesky, v prípade štrkoviska 
Vajnory 1,58 mg/l, v štrkovisku Kuchajda 1,05 mg/l. 

Obsahy katiónov aj aniónov vo vode štrkovísk Vajnory a Zlaté piesky sú vyššie ako v štrkovisku 
Kuchajda, na čo nepriamo poukazuje aj hodnota vodivosti. 

Najvyššie hodnoty kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C boli zaznamenané na prírodnom 
kúpalisku Vajnory, kultivovateľných mikroorganizmov pri 36 °C na lokalite Zlaté piesky. Najvyššie hodnoty 
koliformných baktérií boli zaznamenané na lokalite Kuchajda s celkovým počtom 314 KTJ/ml. Termotolerantné 
baktérie a enterokoky boli počas sledovaného roka zaznamenané na všetkých troch lokalitách.  

Celkovo je na všetkých záujmových prírodných kúpaliskách zreteľný nárast hodnôt KTJ počas letného 
obdobia, kedy klimatické podmienky, najmä teplota vody  umožňujú masívnejší rozvoj mikroflóry. 
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Tab. 2: Štatistické vyhodnotenie vybraných ukazovateľov kvality vody prírodných kúpalísk Bratislavy v roku 
2007 

KM22 
(KTJ/ml) 

KM36 
(KTJ/ml) 

KOLI 
(KTJ/ml) 

TEKOLY 
(KTJ/ml) 

EKOKY 
(KTJ/ml) 

ChSKMn 
(mg/l) 

ChSKCr 
(mg/l) 

prírodné 
kúpalisko 

min max min max Min max min max min max min max min max 
Rusovce 83 120 13 81 1 113 0 26 0 0 0,68 1,2 0 8,08 
Draždiak 62 254 8 172 7 68 0 15 0 5 1,28 1,65 5,43 8,59 
Kuchajda 198 306 15 191 2 314 0 8 0 2 2,14 3,82 15,18 30,6 
Zlaté 
piesky 

52 224 90 200 6 106 0 7 0 2 2,09 2,4 8,02 13,2
9 

Vajnory 61 329 9 110 5 149 0 6 0 12 1,21 1,53 1,77 5,63 
Poznámka: KM22 = kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, KM36= kultivovateľné mikroorganizmy pri     
36 °C, KOLI = koliformné baktérie, TEKOLY = termotolerantné koliformné baktérie, EKOKY = enterokoky, 
KTJ = kolónie tvoriace jednotky 
 

Podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. hodnoty pH vo všetkých prírodných 
kúpaliskách za sledované obdobie ani v jednom prípade nepresiahli hranicu medznej hodnoty. Taktiež nebol 
zaznamenaný zápach vody. Hranica medznej hodnoty bola u koliformných baktérií prekročená na lokalitách 
Rusovce, Zlaté piesky a  Draždiak 2 krát, na lokalitách Kuchajda a Vajnory iba pri jednom stanovení. V prípade 
enterokokov nebola hranica medznej hodnoty prekročená na prírodnom kúpalisku Rusovce, na lokalitách 
Kuchajda a Zlaté piesky bola hranica medznej hodnoty prekročená v jednom prípade, na lokalite Draždiak 
a Zlaté piesky 2 krát.  
voľný riadok veľkosť 10 
Záver 
Hlavným prínosom mojej práce bolo zostavenie hydrogeochemického a mikrobiologického profilu prírodných 
kúpalísk Bratislavy. Najväčšie znečistenie organickými látkami bolo zistené na lokalite Kuchajda, ktorá sa 
nachádza v oblasti výrazného antropogénneho vplyvu. Možno tu pozorovať priamy vzťah medzi ukazovateľmi, 
ktoré vyjadrujú obsah organických látok vo vode  a mikrobiologickými ukazovateľmi.       

voľný riadok veľkosť 10 
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Úvod 
Pri spracovávaní rozsiahlejšieho súboru 
hydrogeochemických dát sa najčastejšie 
a s obľubou používajú rôzne grafické metódy, 
ktoré v skrátenej forme vyjadrujú základné 
údaje o kvalite vody, alebo opticky zvýrazňujú 
určité vzťahy a zákonitosti. V dnešnej dobe už 
nie je vhodné zostrojovať tieto grafy ručne, ale 
je potrebné ich vytvárať s využitím počítačov. 
Špecifikum hydrogeochemických grafov je, že 
často na ich tvorbu nie je možné využiť 
dostupné programy, pretože majú špecifický 
charakter alebo tvar. Druhým problémom je, že 
programov na tento účel nie je veľké množstvo 
alebo nie sú vedeckej komunite dostupné, 
pretože buď sú vytvorené pre špecializované 
pracoviská, ktoré ich ďalej nedistribuujú, alebo 
sú cenovo nedostupné. Preto som sa v rámci 
svojej práce rozhodol riešiť túto problematiku. 
Vývoju programov na analýzu, klasifikáciu 
a interpretáciu chemického zloženia 
podzemných vôd sa venujem už dlhšiu dobu 
a výsledky boli prezentované na viacerých 
konferenciách [1, 2, 3]. V rámci tohto 
príspevku by som chcel predstaviť nový 
vývojový rad programových produktov na 
grafickú interpretáciu chemického zloženia 
podzemných vôd. Ide o šesť nových 
programov na tvorbu grafov a v nasledujúcom 
texte budú postupne popísané. 

 
Metodika tvorby programov 
Prvé programy na tvorbu grafov vznikali okolo 
roku 1986 na katedre hydrogeológie [4]. Bol to 
program TYPH20 na vykreslenie Piperovho 
grafu a STABDINA na tvorbu stabilitného 
diagramu Na2O – SiO2 – Al2O3 – H2O. Tieto 
programy boli vytvorené v programovacom 
jazyku Basic, ktorý sa už dlhšiu dobu 
nevyužíva a preto ho nie je možné používať na 
súčastných počítačoch. Neskôr sa tejto 
problematike v roku 2006 venovala Svetlíková 
[5]. Vytvorila program na klasifikáciu 
chemického zloženia podzemných vôd. 
Program však nepodporoval žiadne tlačové 
výstupy, preto nebol používaný. Ďalšie 
programy, ktoré som vytvoril, boli 

naprogramované vo Visual Basicu 6. Tieto programy už podporovali tlačové grafické výstupy ale bol problém 
s kompatibilitou v rôznych operačných systémoch. Preto som koncom roka 2007 prešiel do programovacieho 

 

 

 
Obr. 1: Príklad rozhrania programu 
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prostredia Visual Basic. NET 2005 Expres Edition. Všetky programy, 
ktoré v práci opíšem sú naprogramované v tomto prostredí. 

Výhodou tohto programovacieho prostredia je prepracovaná 
možnosť vizuálneho návrhu aplikácie a tým pádom rýchleho postupu 
pri programovaní samotného algoritmu jadra programu. Programy ktoré 
som vytvoril majú malú veľkosť, zväčša do 0,5 MB. Pracujú pod 
operačnými systémami Microsoft Windows XP až Windows Vista. Pre 
svoj beh potrebujú mať na počítači nainštalovaný Microsoft. NET 
Framework 2.0, čo je v podstate softwareový komponent tvoriaci časť 
operačného systému. Tento komponent slúži na kompiláciu programu 
na koncovom počítači. Zabezpečí, aby bol program skompilovaný do 
strojového kódu, ktorý je optimalizovaný pre procesor na užívateľskom 
počítači tak, aby program pracoval čo najrýchlejšie. 

Pred samostatnou tvorbou algoritmu, ktorý vykreslí výsledný 
graf, bolo potrebné vytvoriť grafické rozhranie programu. Keďže som 
vedel, že programov s podobným účelom bude viacero, prvou úlohou 
bolo vytvoriť architektúru rozhrania programu. Tú som navrhol tak, že 
keď sa užívateľ naučí používať jednu aplikáciu, nebude problém prejsť 
na ďalšiu, pretože programové rozhranie je až na pár malých detailov 
rovnaké. Rozhranie programu sa nachádza na jednom formulári 
a pracuje sa v ňom pomocou troch samostatných okien. V prvom okne 
sú vstupné dáta, potrebné pre vykreslenie jednotlivých vzoriek 
podzemných vôd. V tabuľke okrem vstupných hodnôt zadávame aj 
nastavenie typu vykreslenia, viditeľnosti a farby jednotlivých 
záznamov. To je možné robiť buď ručne po jednotlivých záznamoch 
alebo hromadne pomocou ďalšieho pomocného subformulára. Vstupné 
dáta je možné z tabuľky uložiť na disk do štyroch rôznych typov 
súborov od jednoduchého textového súboru až po súbor využívaný 
programom MS Excel. Takisto je možné vstupné dáta načítať naspäť do 
tabuľky z disku počítača (Obr. 1). Po zadaní vstupných dát je možné 
vykresliť výsledný graf v treťom okne programu. Pokiaľ má užívateľ 
iné predstavy o grafickom rozvrhnutí, môže prejsť do druhého okna, 
kde sa nachádzajú vizuálne nastavenia výsledného grafu. Program 
poskytuje široké spektrum grafických nastavení. Takisto je možné do 
grafu v tomto okne zadávať nadpis a meniť jeho charakter a 
zadávať výslednú veľkosť obrázku v pixeloch. Keď je užívateľ 
spokojný so svojim výsledkom, môže graf exportovať z prostredia 
programu na disk v podobe obrázka, s ktorým je možné ďalej pracovať. 
Program podporuje osem typov grafických súborov slúžiacich na 
export grafu. 

 
Výsledky 
V rámci tejto práce sa mi podarilo do súčasnosti naprogramovať šesť 
programov na tvorbu hydrogeochemických grafov: 

 Piper 1.0 
 RdlChart 1.0 
 Tickel 1.0 
 Stiff 1.0 
 Schoeller 1.0 
 ColChart 1.0 

Pomocou týchto programov je možné vykresľovať Piperov, 
lúčový, Tickelov, Stifov, Schoellerov a stĺpcový graf chemického 
zloženia podzemných vôd (Obr. 2). Výsledné grafy je možné 
z programu exportovať do ôsmych typov grafických súborov. Práca 
s programami je interaktívna, prostredie programu je ľahko 
zvládnuteľné a poskytuje široké možnosti grafických úprav výsledných 
grafov. Programy takisto spĺňajú všetky štandardy kladené na programy 
pracujúce pod operačným systémom Microsoft Windows. Programy 
podporujú klávesové skratky pri práci, čo je dosť dôležité pri dlhodobej 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Príklady výstupov z 

programov 
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práci s programom a takisto majú logicky a intuitívne vytvorené programové rozhranie s prepracovanou 
ponukou v menu a panelom nástrojov. Veľkosť programov je do 300 KB, čo vytvára vhodné podmienky pre 
manipuláciu s programami. 

 
Záver 
V rámci tejto práce som sa snažil vytvoriť programy na tvorbu vybraných hydrogeochemických typov grafov 
podzemných vôd, ktoré nie je možné tvoriť v bežných komerčných aplikáciách. Cieľom bolo tiež aby boli 
programy užívateľsky jednoduché a aby fungovali aj na najnovších operačných systémoch. Ďalším splneným 
cieľom bolo aby programy umožňovali meniť grafický dizajn výsledných programov a aby boli exportovateľné 
z programov do rôznych typov grafických súborov, s ktorými je možné ďalej pracovať. To že sú programy 
použiteľné v praxi potvrdzujú diplomanti, ktorým slúžia pri vypracovávaní diplomových prác. Celkovo som 
naprogramoval šesť nových aplikácií. Práce v tejto oblasti však nie sú ukončené pretože by som túto vývojovú 
radu programov chcel obohatiť o ďalšie, ktoré sú potrebné pre hydrogeochemickú prax. Následne po dokončení 
ďalších programov importujem výpočtové algoritmy tvorby jednotlivých grafov do dlhodobo pripravovaného 
veľkého hydrogeochemického databázového programu Analyser 1.0 Express, ktorého úlohou bude spracovávať, 
analyzovať, interpretovať a modelovať veľké množstvá rôznorodých hydrogeochemických dát. 
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Úvod 
Zrážky sú najdôležitejšou a v súčasných podmienkach relatívne presne stanoviteľnou hodnotou bilancie vody 
v povodí. Na území Slovenska sú zrážky primárnym zdrojom dopĺňania zásob vody. Pod pojmom zrážky 
rozumieme jednak množstvo zrážok vstupujúce do hydrogeologickej bilancie vyjadrené v objemovej miere v m3 
alebo výšku zrážok v mm na jednotku plochy a jednak proces prenosu vody z atmosféry na povrch Zeme. 
Atmosferické zrážky predstavujú základnú zložku rovnice hydrologickej bilancie. Množstvo zrážok sa vyjadruje 
ako výška vrstvy vody (mm), ktorú by vytvorila spadnutá zrážková voda na nepriepustnú vodorovnú plochu bez 
výparu a odtoku. Vrstva zrážok hrúbky 1 mm na ploche 1 m2 predstavuje objem 1 l vody, čo je na 1 km2 1000 
m3 vody. Množstvo spadnutých atmosferických zrážok sa meria v zrážkomerných staniciach pomocou 
zrážkomera. Chyba v určení hodnoty úhrnu zrážok sa podľa údajov z literatúry pohybuje okolo 10 %. 
Zrážkomerné údaje sa po kontrole zaznamenávajú do databázy. Nahrané údaje prechádzajú systémom 
formálnych a logických testov a opravujú sa. Výslednými výstupmi sú mesačné záznamy zrážkomerných 
pozorovaní, ktoré sú publikované v ročenkách Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej SHMÚ). 
Z hydrologického hľadiska sú dôležité tieto zrážkové údaje a charakteristiky: 

 Časový priebeh zrážok 
 Zrážkové úhrny za jednotlivé mesiace a roky 
 Priemerné mesačné, ročné a dlhodobé úhrny zrážok 
 Minimálne a maximálne mesačné a ročné zrážkové úhrny 
 Intenzity krátkodobých zrážok 

K ďalším stanovovaným charakteristikám patria relatívne zrážkové úhrny, zrážkové pravdepodobnosti, 
zabezpečenosť ročných úhrnov zrážok v percentách, dĺžka suchých a vlhkých období a ďalšie [1, 3]. 

V rámci predchádzajúcich prác nám SHMÚ poskytol rozsiahlejšiu databázu denných úhrnov zrážok 
[2]. Preto by bola škoda nevyužiť tieto dáta na ďalšiu samostatnú analýzu a spracovanie. V ďalšej časti práce 
chceme poukázať na niektoré výsledky z tejto práce. 

 
Metodika 
Ako podklad pre túto prácu sme použili denné úhrny zrážok z obdobia rokov 1980 – 2005 z 28 zrážkomerných 
staníc z územia Strážovských vrchov. Ide o pomerne rozsiahlu databázu dát, ktorú je treba spracovať, aby sme 
ich mohli graficky interpretovať. Na interpretáciu a štatistickú analýzu sa využíva veľké množstvo numerických 
a grafických metód. V ďalšej časti predstavíme najpoužívanejšie z nich a následne ich porovnáme. 

 

   
Obr. 1: Lokalizácia záujmového územia so zrážkomernými stanicami 
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Obr. 6: Graf vzťahu priemerného ročného úhrnu zrážok od nadmorskej výšky zrážkomernej stanice
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Obr. 2: Príklad grafu denných úhrnov zrážok zo stanice 27060 – Mojtín 
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Obr. 3: Príklad grafu ročných úhrnov zrážok zo stanice 27060 – Mojtín 
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Obr. 4: Príklad kumulatívnych grafov ročných úhrnov zrážok v normálnom a logaritmickom zobrazení vo 
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Obr. 5: Príklad grafu odchýliek ročných úhrnov zrážok od dlhodobého ročného priemeru 
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Výsledky 
Najčastejšie sa pre grafické hodnotenie využívajú grafy denných úhrnov zrážok (Obr. 2). Z tohto typu grafu je 
možné analyzovať priebeh zrážok v čase. Ak však chceme analyzovať trend, čiže otázku poklesu alebo rastu 
množstva zrážok v čase, tento typ grafu nie je vhodný, čo môžeme vidieť aj na príklade. 

Druhý typ grafu, ktorý sme pri analýze využili je graf ročných úhrnov zrážok (Obr. 3). Z tohto grafu je 
lepšie viditeľné, či v rámci rokov množstvo zrážok stúpalo alebo klesalo. Graf ročných úhrnov zrážok vytvoríme 
sčítaním denných úhrnov zrážok z jednotlivých rokov. Z tejto analýzy vyplýva, že ročný úhrn zrážok je v rámci 
rokov značne premenlivý, ale pohybuje sa iba v určitom rozsahu a nie je viditeľný žiaden výrazný trend. 

Na hodnotenie trendu zmien množstva zrážok z jednotlivých staníc sme použili tiež kumulatívny graf 
ročných úhrnov zrážok v logaritmickom a normálnom zobrazení (Obr. 4). Kumulatívny graf zostrojujeme 
pomocou postupného sčítavania ročných úhrnov zrážok. Z tejto analýzy je tiež zrejmé, že ročný úhrn zrážok je 
pomerne rovnomerný a nenastávajú výrazné zmeny.  

Ďalšou možnosťou je vytvoriť graf odchýliek ročných úhrnov zrážok od dlhodobého priemeru (Obr. 5). 
Tento typ grafu dostaneme, ak ročný úhrn zrážok odčítame od dlhodobého priemerného ročného úhrnu zrážok. 
Z našich výsledkov je zrejmé, že ročné úhrny zrážok boli nad dlhodobým priemerom v prvej časti hodnoteného 
obdobia (1980 – 1997). Pod dlhodobým priemerom boli ročné úhrny zrážok v období rokov 1995 – 2006. 

Nakoniec sme hodnotili vzťah nadmorskej výšky meteorologickej stanice s priemerným ročným 
úhrnom zrážok (Obr.6). Zo štatistického hodnotenia vyplýva, že množstvo zrážok s nadmorskou výškou stúpa. 
Zaujímavý je však fakt, že tento rast nie je lineárny ale logaritmický, čo znamená že vo vyšších nadmorských 
výškach je rast úhrnu zrážok menší ako v nižších nadmorských výškach. Keď zanedbáme vplyv morfologických 
pomerov na úhrn zrážok, môžeme vzťah medzi nadmorskou výškou a zrážkami v Strážovských vrchoch 
definovať rovnicou [A]. 

 
 Ročný úhrn zrážok = 219,5 * ln (nadmorská výška územia) – 498,94            [mm] [A] 

 
Na to, či je táto rovnica využiteľná aj na iných územiach Slovenska, by sme ale potrebovali pre 

overenie správnosti využiť tiež dáta z ostatných zrážkomerných staníc tak, aby sme hodnotením zasiahli aj nižšie 
a vyššie nadmorské výšky, pretože v rámci tejto práce pre použili len údaje z rozsahu nadmorských výšok od 
616 do 933 m n. m. 

 
Záver 
V rámci tejto práce sme sa zaoberali štatistickou analýzou denných úhrnov zrážok  z obdobia rokov 1980 – 2006 
zo zrážkomerných staníc v Strážovských vrchoch. Využívali a porovnávali sme viacero metód grafickej analýzy 
zrážkových pomerov. V tomto článku sme opísali jednotlivé metódy a ich využitie pri danej práci. Zistili sme, že 
pre hodnotenie trendov zmien pre dlhšie časové obdobia je vhodné používať kumulatívne grafy ročných úhrnov 
zrážok a grafy odchýliek ročných úhrnov zrážok od dlhodobého priemerného úhrnu zrážok. Výsledky tejto 
práce budú v nasledujúcom období využité pri ďalších prácach. Napríklad budú využité pri hodnotení zmien v 
koeficientoch výtokových čiar v obdobiach zrážkových miním. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Tektonická stavba Veľkej Fatry je výsledkom dlhodobého a viacetapového sedimentárneho, magmatogénneho, 
metamorfného a tektogénneho vývoja. Práve Veľká Fatra bola územím, kde sa položili základy syntézy 
vnútorných Západných Karpát [1, 4]. Na tektonickej stavbe Veľkej Fatry sa podieľajú tieto základné tektonické 
jednotky: 1. tatrikum, 2. fatrikum, 3.hronikum. Sformovali sa počas viacerých tektonických procesov, z ktorých 
za najdôležitejšiu sa pokladá predsenónska mediteránna fáza alpínskeho vrásnenia [2, 3]. 

Predmetom mojich štúdií boli krehké deformačné štruktúry v podobe tektonických zrkadiel a s nimi 
spätých deformačných štruktúr. Tieto štruktúry boli pozorované v mezoskopickom merítku na prirodzených 
odkryvoch v doline potoka Teplica. Za cieľ som si kládol podrobne preskúmať a zmapovať krehké tektonické 
štruktúry na prirodzených odkryvoch. Taktiež jedným z cieľov bolo zdokumentovať tektonické zrkadlá ich 
rozmanitosť. Následne sa pokúsiť pomocou nameraných údajov o paleonapäťovú rekonštrukciu a určiť 
prednostnú orientáciu zlomov v tejto časti Veľkej Fatry. Takto namerané údaje som porovnal z mapovým 
obrazom a doplnil niektoré smery  zlomových porúch. 
veľkosť 10 
Materiál a metódy 
Použité metodiky boli zložené z dvoch častí a to: terénnej a laboratórnej časti. Terénna časť zastrešuje samotné 
štruktúrne mapovanie krehkých deformačných štruktúr. Laboratórna časť zahŕňa spracovanie v teréne 
nameraných dát. Keďže ide o orientované štatistické údaje, bol na ich spracovanie použitý softvér určený na 
spracovanie takýchto údajov. Pomocou spracovania a vyhodnotenia štruktúrnych údajov sa nám vytvára obraz 
o zlomovom porušení v danej časti Veľkej Fatry.  

Študovaná oblasť sa nachádza v juhozápadnej časti Veľkej Fatry v blízkosti obce Čremošné. Odkryvy 
sú situované v záreze cesty v doline potoka Teplica. Prevažná časť meraní je situovaná v karbonátových 
horninách krížnanského príkrovu známe ako Mráznické súvrstvie budované sivými slienitými vápencami, 
slieňovcami a slienitými bridlicami. Toto súvrstvie je spodnokriedového veku (valangin – spodný bárem). 
Základnú kostru krížnanského príkrovu budujú súvrstvia guttensteinských vápencov a ramsauských dolomitov. 
Generálna stavba krížňanského príkrovu vo Veľkej Fatre má prevažne mierne zvlnenú monoklinálnu stavbu 
s úklonom súvrství 35 – 40º na S, resp. SZ. V celom priebehu krížňanského príkrovu môžeme sledovať 
niekoľko väčších štruktúr ako antiklinálneho tak aj synklinálneho charakteru [5]. 

Druhá časť odkryvov sa nachádza v doline pod kótou Rožková na sútoku Rožkovského potoka 
a potoka Teplica v areále bývalého pionierskeho tábora. Táto skupina odkryvov je už situovaná v telese 
chočského príkrovu (hronikum), ktorý je tu budovaný svetlosivými celistvými a organodetrickými (riasovými) 
Wettersteinskými dolomitmi ladinského veku (stredný trias). Ďalším litostratigrafickým členom v tejto oblasti sú 
gaderské vápence tvorené tmavosivými celistvými vápencami a svetlosivými krinoidovými vápencami 
strednotriasového aniského veku (pelsón – ilýr). Posledným litostratigrafickým členom, s ktorým som sa pri 
mapovaní stretol boli ramsauské dolomity budované lavicovitými tmavosivými dolomitmi strednotriasového 
vrchnoaniského veku [5]. Tieto dolomity sa nachadzajú asi 500 m na východ od sútoku Rožkovského potoka 
a potoka Teplica.   

Hronikum je veľkopriestorová tektonická jednotka prvého radu, je rozšírená v západnej časti pohoria 
v oblasti medzi Necpalskou a Žarnovickou dolinou, prechádza JV do oblasti Veľkého a Malého Šturca až do 
oblasti Harmanca. Hronikum vystupuje vo viacerých izolovaných kryhách, ktoré sú buď väčšieho alebo 
menšieho rozsahu [5]. 

V oblasti Veľkej Fatry sa nachádza jeden z významných zlomových systémov a to je stredoslovenský 
zlomový systém (Revúcke zlomové pásmo) [4, 6].  Táto zóna je tvorená zlomami S – J smeru a jej šírka je 
približne 20 – 25 km [5].   

Z neotektonického hľadiska územie Veľkej Fatry sa javí ako klenbohrasť, ktorá je vymedzená sústavou 
aktívnych zlomov, oddeľujúcou Turčiansku kotlinu od vlastného pohoria na západe a revúckym zlomovým 
pásmom na východe. Priečne zlomy SZ – JV orientácie sú charakteristické pre územie Turčianskej kotliny 
a členia kotlinu na sústavu viac vyzdvihnutých a poklesnutých krýh. Smerom do pohoria ich prejav postupne 
zaniká. Pre neotektonický vývoj v kvartéri je charakteristický celkový zdvih územia, ktorý sumárne predstavuje 
zdvih 150 až 200 m [5]. voľný riadok veľkosť 10 
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Výsledky a diskusia 
Výsledky tejto práce sú založené na terénnych pozorovaniach tektonických zrkadiel a ich interpretácií ako aj 
vytvorenie systému na určovanie kinematiky a zmyslu pohybu na krehkých deformačných štruktúrach. 
Systematika spočíva v opisnej charakteristike kinematických indikátorov na strižných tektonických zrkadlách 
a porovnaní s kinematickými indikátormi z iných oblastí. Pri samotnom terénnom výskume som sa stretol 
s viacerými typmi tektonických zrkadiel, horšie aj lepšie interpretovateľnými. Na niektorých lokalitách bolo 
možné na základe sukcesie identifikovať až dve generácie striácií na jednej ploche tektonického zrkadla. Takto 
bolo možné relatívne odlíšiť počet rôznych deformačných udalostí v danej oblasti. Avšak ich postupnosť celkom 
nekorešponduje s mojou predstavou, v niektorých prípadoch sa dokonca navzájom vylučujú. Príkladom toho 
môže byť skutočnosť, že na tektonických zrkadlách z viacerými generáciami striácií je ich sukcesia opačná ako 
to vyplýva z postupnosti tektonických pochodov v deformačnej histórií Západných Karpát. Túto skutočnosť 
predkladám na diskusiu.  

V druhej časti mojich výsledkov som sa sústredil na lokálnu paleonapäťovú analýzu. Pri terénnych 
pozorovaniach som taktiež zaznamenával smer sklonu a kinematiku na tektonických zrkadlách. Pomocou metód 
paleonapäťovej analýzy spolu z príslušným softwarom určeným na analýzu orientovaných dát som vytvoril 
približný obraz napäťového poľa, ktoré umožnilo vznik týmto deformačným štruktúram.  

V študovanej oblasti Veľkej Fatry (Žarnovická dolina) sa vyskytujú tektonické zrkadlá v dvoch 
generálnych smeroch s miernymi odklonmi. Prevažná časť tektonických zrkadiel je orientovaná približne 
v smere doliny teda SV-JZ. Druhá menšia skupina je orientovaná opačne. V menšej miere sa vyskytujú poruchy 
v smere S-J. Na základe vyhodnotenia štruktúrnych meraní pomocou softvéru som dospel k trom 
paleonapäťovým obrazom. Ako prvá tektonická udalosť v tejto oblasti nastalo nasúvanie príkrovov pozdĺž 
násunových plôch, ktoré sú recentne zachované v smere VSV-ZJZ. Dosvedčujú to aj tektonické zrkadlá na 
odkryvoch (lokalita Nad cestou a ďalšie iné). Tieto tektonické zrkadlá majú smer SV-JZ. Hlavná napäťová os σ1 
je orientovaná v smere SZ-JV. Neskôr hlavná napäťová os σ1 rotovala do pozície približne S-J. Pri tejto pozícií 
napäťových osí mali zlomy smeru SV-JZ sinistrálnu kinematiku čo dokazujú aj kinematické indikátory na 
strižných zrkadlách. Ako posledná tektonická udalosť v tejto časti Veľkej Fatry je vznik poklesových zlomov. 
Hlavná os σ1 rotovala z horizontálnej S-J polohy do zhruba vertikálnej pozície.  
  
Záver 
Táto práca je výsledkom štúdií a terénnych pozorovaní strižných tektonických zrkadiel a prejavov krehkých 
deformácií v danej oblasti. Boli zistené tri zmeny napäťového pola, ktoré spôsobilo vznik viacerých kinematicky 
odlišných tektonických zrkadiel (zlomov). Bola vypracovaná opisná systematika kinematických indikátorov na 
tektonických zrkadlách a ich porovnanie so zrkadlami z iných oblastí Západných Karpát. 

voľný riadok veľkosť 10 
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Úvod 
Prosopidné kraby sú vyhynutou čeľaďou, pozostávajúcou takmer výlučne z mezozoických druhov. V súčasnosti 
sa považujú za predchodcov všetkých moderných krabov (infrarad Brachyura) v širšom zmysle. Podrobné 
fylogenetické vzťahy s ostatnými skupinami desaťnožcov ako aj samotných krabov s.s. uvádzajú [7]. Ako prvý 
opísal túto čeľaď von Meyer [5, 6], vychádzajúc z pomerne bohatých nálezov z južného Nemecka. 

Čeľaď Prosopidae sa vo fosílnom zázname objavuje vo vrchnom pliensbachu (rod Eoprosopon) 
a posledný známy zástupca pochádza zo 
spodného paleocénu (rod Plagiophtalmus) 
[7]. 

Tieto kraby sú známe takmer 
výlučne prostredníctvom nálezov ich 
izolovaných karapaxov. Končatiny alebo 
ventrálne časti je len veľmi zriedka možné 
priradiť ku karapaxu. V niekoľko málo 
prípadoch sa zachovali ventráln
a abdominálne časti ako aj somity končatín 
[3, 4]. 

Prosopidné kraby sa počas svojej 
geologickej histórie veľmi rýchlo rozšírili 
takmer po celom svete. V súčasnosti sú 
nálezy ich zvyškov známe zo všetkých 
kontinentov s výnimkou Južnej Ameriky. Ich 
rozkvet zaznamenávame najmä v odbobí 
oxfordu, keď sa ich výskyt v Európe viazal 
na hubkové megafácie tvoriace v tom čase 
prakticky  súvislý pás od Portugalska až po 
južné Poľsko a Rumunsko, vrátane Sicílie [2, 
7]. 

Nálezy z tohto geograficky pomerne 
úzkeho pásu dopĺňa nedávny nález 
prosopidného kraba druhu Pithonoton insigne 
z oxfordských bohunických vápencov 
Pieninského bradlového pásma na Slovensku. 
Ide tak nielen o prvý nález tohto typu na 
našom území ale aj v celom bradlovom 
pásme vôbec. 
 

Vymedzenie územia a opis lokality 
Miestom nálezu je lokalita Štepnická skala. 
Ide o malý opustený lom tesne pod 
vrcholom kopca Štepnická skala, JJZ od 
Púchova, asi 500 m JV od malej osady 
Štepnice (časť obce Streženice). Lokalitu 
prvýkrát spomína [1], ktorý tu rozoznal 
„nehľuznatý“ analóg čorštýnskeho súvrstvia 
a pomenoval ho ako „amonitová brekcia“. 
V súčasnosti je známy ako bohunický 
vápenec. Bradlo je súčasťou Čorštýnskej 
jednotky Pieninského bradlového pásma a je 

e 

Obr.1: Schéma študovaného profilu 

Vysvetlivky: 1 – detritický vápenec s brachiopodmi, sparitová 
výplň; 2 – mikritický vápenec s rozptýlenými voľne uloženými 
brachiopodmi a amonitmi; 3 - mikritický vápenec 
s rozptýlenými voľne uloženými amonitmi; 4 – detritický 
vápenec s amonitmi, sparitová výplň; 5 - detritický vápenec 
s brachiopodmi a amonitmi, sparitová výplň; 6 – detrtitický 
vápenec s amonitmi a brachiopodmi, kalkarenitová matrix; 7 –
krinoidový kalkarenit 
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tektonicky prevrátené. Študované boli tri profily (južný, stredný a severný) [1]. 
Na báze sukcesie sú masívne bledé až ružové krinoidové vápence smolegovského súvrstvia, ktoré 

postupne prechádzajú do červených hľuznatých vápencov čorštýnskeho súvrstvia (fácia ammonitico rosso). 
Vyššie v profile vystupujú ružové až žltkasté vápence (mudstone) bohunického súvrstvia so značným obsahom 
brachiopodov a amonitov. 

 
Materiál a metódy 
Študovaným materiálom je jediný nález karapaxu nižšie opísaného druhu, ktorý bol nájdený Schlöglom pri 
petrografickom a stratigrafickom výskume danej lokality. Stratigrafické datovanie sa opiera najmä o údaje 
z mikrofaciálnej analýzy [1]. 

Nález pochádza z 32. metra stredného profilu (Obr.1), kde vystupuje približne 40 cm hrubá poloha 
žltkastého až svetlohnedého lumachelového vápenca (bohunický vápenec) s amonitmi a brachiopodmi (prevláda 
rod Nucleata). Bioklasty sú husto alebo voľne akumulované so sparitovými výplňami schránok, často 
konkordantne orientované a stredne dobre vytriedené. 

Vzorka bola ďalej preparovaná vibračnou ihlou na stlačený vzduch. 
 

Systematická časť 
Infrarad Brachyura Latreille, 1802 
Sekcia Podotremata Guinot, 1977 
Podsekcia Dromiacea de Haan, 1833 
Nadčeľaď Homolodromioidea Alcock, 1899 
Čeľaď Prosopidae von Meyer, 1860 
Podčeľaď Goniodromitinae Beurlen, 1932 
Rod Pithonoton von Meyer, 1842 
 
Typový druh: Pithonoton marginatum von Meyer, 1842 
 
Pithonoton insigne (von Meyer, 1860) 
 
 1857 – Prosopon insigne von Meyer; s. 556. 
 1858 – Prosopon insigne von Meyer; s.61. 
 1860 – Prosopon insigne von Meyer; s. 193, Tab. 23, (Obr. 4). 
 1925  – Avihomola insignis  von Meyer sp. in van Straelen; s. 344. 
1925 – Prosopon insigne von Meyer in Beurlen; s. 468. 
1928 – Pithonoton insigne (von Meyer) in Beurlen; s. 149. 
1929 – Pithonoton insigne (von Meyer) in Glaessner; s. 321. 
1985 – Pithonoton insigne (von Meyer) in Collins & Wierzbowski; s. 83, 
Tab. 2, (Obr. 3, 4). 
 
Vek: Stredný oxford – zóna Gregoryceras transversianum. 
Materiál: Jediný nález takmer kompletného karapaxu, chýba časť pravej 
časti metabranchiálneho regiónu. Rozmery: max. dĺžka: 8 mm; max. šírka: 
5 mm; max. šírka/max. dĺžka: 0,625. 
Diagnóza: Druh je charakterizovaný svojím obdĺžnikovým silne 
klenutým karapaxom, nápadnou jemne vlnitou takmer transverzálnou 
cervikálnou brázdou, užšou, ale predsa dobre vyvinutou 
branchiokardiálnou brázdou a jasne vymedzeným mezogastrickým 
lalokom. Von Meyer [6] ďalej uvádza tri malé tuberkuly usporiadané do 
trojuholníka v oblasti kardiálneho regiónu a malý stredný tuberkul na 
urogastrickom laloku, ktorý je jedinečný medzi všetkými druhmi 
opísanými von Meyerom na svojej tabuli 23. 
Diskusia: Nález zo Štepnickej skaly reprezentuje vnútorné jadro 
zvlečeného panciera bez akéhokoľvek zvyšku pôvodnych kutikulárnych 
štruktúr na povrchu karapaxu (Obr. 2). To je dôvod, prečo von Meyerom 

[6] spomínané tuberkuly nemožno na jedincovi zo Štepnickej skaly 
pozorovať (zachovanie zvlečených karapaxov s minimom pôvodnej 
kutikuly je typickým módom zachovania pre celú čeľaď [3], 

vyplývajúcim  

Obr. 2: Pithonoton insigne, 
Štepnická skala, 6,5 x 

Obr. 3: Rekonštrukcia karapaxu 
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z nízkeho fosilizačného potenciálu [7]). Ostatné diagnostické znaky druhu sú splnené. Rostrum je úzke, 
bilobátne, chýba jeho hrot. Collins a Wierzbowski [2] uvádzajú jeho špicaté ukončenie, pričom upozorňujú, že 
na pôvodnom von Meyerovom vyobrazení rostrum chýba. Typový materiál bol zničený v Mníchove počas 
vojny, preto je možné vychádzať iba z pôvodných opisov a vyobrazení a to je tiež dôvod dôkladnej revízie celej 
skupiny, ktorá v súčasnosti prebieha na Kent State University v Ohiu. 

 
Záver 
Nález prosopidného kraba druhu Pithonoton insigne je prvým nálezom svojho druhu na našom území a rozširuje 
tak geografickú distribúciu čeľade Prosopidae aj na Pieninské bradlové pásmo. 

Väčšina fosílnych zvyšky prosopidných krabov sa viaže na fácie organického pôvodu. Ich najväčší 
rozmach počas vrchnej jury je tak možné korelovať so širokou distribúciou hubkových a koralových rífov 
severného okraja Tethys v Európe, ktoré pravdepodobne vznikali v tropických a subtropických podmienkach 
v plytkých, teplých vodách [7]. Nedávne nálezy z litografických vápencov južného Nemecka [4] podporujú túto 
tézu neďalekým výskytom koralových rífov v rámci rovnakého stratigrafického horizontu. Alochtónna pozícia 
nálezu zo Štepnickej skaly sa nedovoľuje konkrétnejšie vyjadriť k tomuto problému. 

V budúcnosti bude potrebné pátrať po prosopidných kraboch aj vo fáciách bradlového pásma, ktorému 
v minulosti v danom ohľade nebola venovaná pozornosť. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Ťažobná činnosť v oblasti rudných ložísk negatívne zasahuje do všetkých zložiek životného prostredia. V tesnej 
blízkosti ťažobných a úpravárenských prevádzok vznikajú haldy a odkaliská, ktoré dlhodobo pôsobia ako banské 
záťaže a vyvolávajú zmeny režimov povrchových a podzemných vôd, pričom môžu výrazne ovplyvniť aj ich 
chemické zloženie a kvalitu. 
 Významným faktorom sú banské vody, ktoré sa vyznačujú veľkou variabilitou chemických typov 
a celkovej mineralizácie, vo väčšine prípadov sú tieto vody charakteristické zvýšeným obsahom kovov, ojedinele 
i extrémnymi hodnotami pH.  
 Malé Karpaty predstavujú starú banskú oblasť s množstvom banských diel. Tam, kde technogénne 
zásahy spôsobili podmienky vhodné pre intenzívnu drenáž horninových masívov, došlo k vzniku banských vôd, 
pričom v dôsledku špecifických mineralizačných procesov vôd na styku s rudnými akumuláciami dochádza 
k značnej mobilizácii niektorých prvkov ako Ca2+, Mg2+, S (ako SO4

2-), ale tiež mnohých toxických kovov (Sr, 
Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, As, Sb a iných), ktoré sa neskôr dostávajú aj do povrchových a podzemných vôd, kde 
predstavujú nežiadúce zložky z hľadiska ochrany životného prostredia [1].  
 Cieľom tejto práce je charakterizovať chemické zloženie podzemných vôd širšej oblasti Pernek – 
Pezinok, ktoré je výrazne ovplyvnené banskou činnosťou a zhodnotiť kvalitu týchto vôd podľa súčasnej platnej 
legislatívy. 

 

Materiál a metódy 
Širšie hodnotené územie je zo severu ohraničené Malackami, Rohožníkom a Sološnicou, z juhu územie 
ohraničuje Rača a Záhorská Bystrica, zo západu Zohor a Láb a z východu Modra. Pernecko-pezinská banská 
oblasť je situovaná v Malých Karpatoch, kde podstatnú časť rozlohy zaberá kryštalinikum, budované hlavne 
granitmi, granodioritmi, svorovými rulami, pararulami, fylitmi a amfibolitmi. Pre kryštalinikum Malých Karpát 
je charakteristický výskyt vôd so silikátogénnou, sulfido-silikátogénnou a v menšej miere sulfidogénnou 
mineralizáciou. Pre karbonatické komplexy mezozoika a proluviálne sedimenty v podhorí je typický výskyt vôd 
s karbonátogénnou a ojedinele i so sulfátogénnou mineralizáciou [2]. 

Z ŠGÚDŠ som získala databázu starých banských diel v celom sledovanom území a chemické analýzy 
podzemných vôd z hydrogeologických vrtov a prameňov. Z Geochemického atlasu Slovenska, časť Podzemné 
vody [4], som použila údaje z analýz, ktoré boli robené vo vodách z prameňov, vrtov, studní a drenáží. Tieto 
údaje som najprv spracovala v programe Excel do tabuľkovej formy. Na základe mapových podkladov v mierke 
1 : 50 000 a chemických analýz z Geochemického atlasu som pomocou programu ArcView GIS 3.2 vytvorila 
mapu kvality podzemných vôd sledovanej oblasti. Hodnoty niektorých parametrov som porovnala s Nariadením 
vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z. [3]. Tie prvky, ktorých hodnoty prekračovali limity stanovené 
legislatívou sú vypísané priamo v mape, pričom jednotlivé zdroje vôd ako sú vrty, studne, štôlne, pramene 
a drenáže sú na mape odlíšené typom značky. Podobným spôsobom som vytvorila aj mapy distribúcie arzénu 
a antimónu, pričom jednotlivé intervaly obsahov týchto prvkov v mg.l-1 sú farebne odlíšené. Tieto stopové prvky 
som si vybrala vzhľadom k tomu, že sú značne toxické a karcinogénne, čo má veľmi negatívny dopad na ľudské 
zdravie a pre túto banskú oblasť je ich zvýšený obsah charakteristický. Ďalšie dve mapy obsahujú všetky 
sledované pramene a hydrogeologické vrty z databázy ŠGÚDŠ. Mapa starých banských záťaží v sledovanej 
oblasti znázorňuje všetky staré banské diela – haldy a štôlne, ktoré sú na mape odlíšené typom značky. 

Na základe plošného zobrazenia kvality podzemných vôd a výskytu starých banských diel, ale taktiež 
znalostí podmienok tvorby chemického zloženia podzemných vôd v danom geologickom prostredí som získala 
celkový prehľad o vplyve banskej činnosti na chemické zloženie týchto vôd v sledovanej oblasti.  
 
Výsledky a diskusia 
Z mapy starých banských diel, ktoré sa nachádzajú v tomto vymedzenom území je vidieť, že najväčší výskyt 
starých banských záťaží, ktorými sú najmä štôlne a haldy, je práve v pernecko-pezinskej oblasti (Obr. 1). 
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Obr. 1: Staré banské záťaže v širšom okolí Pernek – Pezinok. 

 
Kvalitu podzemných vôd v sledovanom území som vyhodnotila na základe údajov z 218 chemických 

analýz podzemnej vody z Geochemického atlasu Slovenska [4]. Analýzy boli robené vo vodách z prameňov, 
vrtov, studní a drenáží. V (Tab. 1 a 2) sú uvedené tri základné štatistické parametre minimun, maximum 
a priemer pre jednotlivé ukazovatele chemického zloženia vôd. V podzemných vodách boli zistené vysoké 
koncentrácie síranov, ale aj niektorých stopových prvkov – As, Sb, Al, Zn, Fe, Mn, čo je vidieť aj podľa 
maximálnych hodnôt týchto ukazovateľov. Najvyššia hodnota síranov 1078,83 mg.l-1 bola zistená vo vrte 
odkaliska rudných baní Pezinok. 

Najvyššie obsahy arzénu a antimónu sa nachádzajú taktiež v oblasti Pezinka, pre ktorú bola v minulosti 
charakteristická najmä ťažba antimonitu a pyritu. V 5 prípadoch bola zaznamenaná hodnota As vyššia ako 
0,01 mg.l. -1 a  v 3 prípadoch hodnota Sb vyššia ako 0,005 mg.l. -1 (limitné hodnoty podľa Nariadenia vlády 
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Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z. [3]). Sporadicky sa objavujú aj zvýšené koncentrácie dusičnanov vo 
vrtoch v meste Pezinok, ktoré sú sekundárneho pôvodu. 
  
Tab. 1: Chemické zloženie podzemnej vody (na základe údajov z Geochemického atlasu Slovenska [4]) 

n= 218 
Tvody
(°C) 

pH EC 
(mS/m) 

ChSKMn
(mg/l) 

M 
(mg/l) 

Na+

(mg/l)
K+

(mg/l)
Ca2+

(mg/l)
Mg2+

(mg/l) 
NH4

+

(mg/l)
Cl–

(mg/l) 
SO4

2–

(mg/l) 
NO3

–

(mg/l) 

Min. 6,9 2,86 11,8 0,40 109,34 1,0 0,20 9,62 2,43 0,025 0,89 4,73 0,25 

Max. 18,8 8,25 264,0 27,04 2502,97 226,0 430,00 367,13 161,48 0,96 423,98 1078,83 427,10 

Priemer 11,7 7,15 64,4 2,89 588,75 21,9 12,11 89,33 24,39 0,06 33,19 114,97 59,45 

 
Tab. 2: Stopové prvky v podzemnej vode (na základe údajov z Geochemického atlasu Slovenska [4]) 

n= 218 Fe 
 (mg/l) 

Mn 
 (mg/l)

Cr 
 (mg/l) 

Cu 
 (mg/l) 

Zn 
 (mg/l)

As 
 (mg/l)

Cd 
 (mg/l) 

Se 
 (mg/l)

Pb 
 (mg/l)

Hg 
 (mg/l) 

Al 
 (mg/l) 

Sb 
 (mg/l) 

Min. 0,005 0,0025 0,00025 0,00025 0,0005 0,0005 0,00025 0,0005 0,0005 0,0001 0,0050 0,0001 

Max. 8,065 1,893 0,03410 0,06700 10,556 0,1160 1,61000 0,0148 0,0090 0,0004 56,590 0,0342 

Priemer 0,219 0,105 0,00257 0,00278 0,2256 0,0021 0,00775 0,0008 0,0010 0,0001 0,5487 0,0006 

 
Tab. 3: Hodnotenie stopových prvkov v podzemných vodách z Geochemického atlasu Slovenska [4] podľa 

Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. [3] 
n= 218 Fe Mn Cr Cu Zn As Cd Se Pb Hg Al Sb 

Limit (mg.l-1) 0,2 0,05 0,03 1,00 3,00 0,01 0,003 0,01 0,01 0,001 0,20 0,005 

Počet prekročení limitu 34 55 1 0 3 8 2 1 0 0 38 3 

 
V (Tab. 3) sú zhodnotené koncentrácie stopových prvkov podľa Nariadenia vlády č. 354/2006 Z.z., 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 
spotrebu. Spolu s limitnými hodnotami pre každý prvok je uvedený aj počet prekročení stanoveného limitu 
v širšej oblasti. Vysokými koncentráciami vo vymedzenom území sa vyznačuje najmä mangán, ktorý prekračuje 
limitnú hodnotu 0,05 mg.l-1 až v 55 prípadoch, ale aj Al a Fe. Zo všetkých chemických analýz prekračuje 
koncentrácia Sb limitnú hodnotu 0,005 mg.l-1 len 3-krát a to v okolí Pezinka. Najvyššia medzná hodnota As bola 
presiahnutá 8-krát, z toho v 5 prípadoch opäť v oblasti Pezinka a jedenkrát v Slovenskom Grobe, Bratislave – 
Záhorskej Bystrici a pri Svätom Jure. 
 
Záver 
Banská činnosť negatívne ovplyvňuje životné prostredie. Vplyv tejto činnosti sa môže prejaviť ihneď, ale aj 
s oneskorením niekoľkých rokov. Medzi negatívne prejavy banskej činnosti patrí aj vznik kyslých banských vôd. 
Tie sa môžu dostávať do prostredia vo forme výtokov a priesakov z odkalísk, háld alebo štôlní. Môžu tak meniť 
chemické zloženie prírodných vôd a výrazne ovplyvňovať ich kvalitu. V sledovanom území sa však takéto kyslé 
banské vody nevyskytujú. 

Pre podstatnú časť objemu podzemných vôd študovaného územia je typické, že ich chemické zloženie 
je v úzkej korelácii s mineralogicko-petrografickým charakterom horninového prostredia, v ktorom sa formujú. 
Hlavnými mineralizačnými procesmi, prostredníctvom ktorých sa formuje chemické zloženie jednotlivých 
genetických skupín vôd s petrogénnou mineralizáciou je hydrolytický rozklad silikátov, rozpúšťanie karbonátov, 
procesy oxidácie a redukcie a v menšej miere aj ionovýmenné procesy [1].  
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Úvod a formulácia cieľa  
Cieľ práce je podať ucelený pohľad o modelovaní reaktívneho transportu v podzemných vodách pomocou 
najrozšírenejšieho a širokou verejnosťou akceptovaného programu MT3D.  

 
Metódy modelovania reaktívneho transportu v podzemných vodách 
Modelovanie reaktívneho transportu v podzemných vodách slúži na lepšie pochopenie vzťahov prúdenia 
a chemického zloženia podzemných vôd s ohľadom na dynamiku zmien a procesov, ktoré vystupujú v prírode 
a priamo vplývajú na hydrogeochemické zloženie vôd. 

Problematika chemického zloženia podzemných vôd ako aj procesov vplývajúcich na chemické 
zloženie je v súčasnosti dobre známa a popísaná. Výsledkom týchto výskumov je podrobné objasnenie procesov 
tvorby chemického zloženia, ktoré sa neskôr viedlo k objasneniu regionálnych zákonitostí a tvorbe 
klasifikačných systémov. Príkladom môžu byť klasifikácie založené na princípe prevládajúcich iónov, princípe 
iónových kombinácií a tvorbe charakterizačných koeficientov. Klasifikačné systémy môžu byť grafické alebo 
numerické, pričom sú založené buď na princípe prevládajúcich iónov alebo na princípe iónových kombinácií. 
Grafické metódy zahŕňajú grafy na znázornenie chemického zloženia jednotlivých vôd, súhrnné grafy na 
vyjadrenie chemického zloženia viacerých vôd, hydrochemické a rôzne účelové mapy, hydrochemické rezy 
a grafy určitých vzťahov [1]. 

S procesom rozvoja výpočtovej techniky sa v posledných desaťročiach rozvíjali aj interdisciplinárne 
vedy kombinujúce výpočtovú techniku a matematické postupy aplikované na prírodné vedy. Príkladom môže 
byť rozvoj matematického modelovania prúdenia podzemných vôd, ktoré sa stalo široko uznávanou 
a používanou metódou vo vedeckých a aplikovaných smeroch výskumu a prieskumu podzemných vôd [2]. 
Zvládnutie matematického kódu pre simulovanie prúdenia v trojrozmernom prostredí, ako aj štruktúra programu 
založená na moduloch, podmienilo intenzívny výskum a vývoj v oblasti geochemického modelovania 
a modelovania reakčného transportu v podzemných vodách. Prvým uceleným programom schopným modelovať 
reaktívny transport bol program MT3D (z anglického „Modular 3-Dimensional Transport model) vyvinutý 
v roku 1990 Chunmiao Zhengom. Program bol distribuovaný pod verejne dostupnou licenciou, čo malo za 
dôsledok prudký rozvoj a vylepšovanie prvotného programu. Program MT3D sa stal základom pre ďalšie verzie 
a v odbornej verejnosti sa považuje za uznávaný štandard. Veľká časť nasledujúcich generácií programu niesla, 
podobne ako MT3D, verejne dostupnú licenciu, čo podporovalo vývoj nových vylepšení. 

Program MT3D je trojrozmerný transportný model pre simuláciu advekcie, disperzie a chemických 
reakcií rozpustených zložiek v podzemnej vode. Jeho štruktúra je založená na moduloch ktoré sú podobné ako 
moduly implementované v programe MODFLOW, riešiacich problém prúdenia podzemných vôd v 
trojrozmernom priestore pomocou rovníc konečných rozdielov. Čas simulácie je rozdelení do stresových periód 
vnútri takzvaných stresových parametrov ktoré sú nemenné. Každá stresová perióda je rozdelená na časové 
kroky. V každom časovom kroku je riešená výška hladiny podzemnej vody (pomocou modelu prúdenia 
podzemnej vody), ktorá je použitá do modelu transportu. Od vyriešenia rovnice prúdenia použitím implicitnej 
interaktívnej metódy je riešená rovnica transportu priamou explicitnou metódou (už v programe MT3D). Práve 
modulová štruktúra umožňuje simulovať advekciu, disperziu, zdroje miešania a chemické reakcie nezávisle od 
prúdenia podzemných vôd. Proces je dynamický aj vzhľadom na možnosť pridávania nových modulov bez 
nutnosti zmeny zdrojového kódu programu [3]. 

Na riešenie problému trojrozmernej advekčno- disperzno- reaktívnej rovnice využíva program 
zmiešaný Eulerian – Lagrangianov prístup založený na troch základných metódach: metóda charakteristík, 
modifikovaná metóda charakteristík a hybrid týchto dvoch metód. Tento prístup kombinuje silu metódy 
charakteristík na odstránenie numerickej disperzie a výpočtovej efektívnosti modifikovaných metód 
charakteristík. Program môže byť použitý v kombinácií s  blokovo centrovanými modelmi pracujúcimi na 
základe rovnice konečných rozdielov ako je tomu napr. MODFLOW a za predpokladu, že koncentrácia 
neovplyvní výpočet prúdenia podzemnej  vody [3, 4]. 

Programe MT3D môže byť použitý na simulovanie zmien koncentrácií jedného miešateľného 
kontaminantu v podzemnej vode s ohľadom na advekciu, disperziu a niekoľko jednoduchých chemických 
reakcií s rozdielnym množstvom a typom okrajových podmienok, externých zdrojov úbytku, alebo rastu 
koncentrácie. Chemické reakcie, ktoré sú súčasťou programu sú: rovnovážne kontrolovaná lineárna, alebo 
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nelineárna sorpcia a nevratný rozpad prvého rádu (biodegradácia). Viac sofistikovanejších chemických reakcií 
môže byť simulovaných formou pridaných balíkov, bez nutnej zmeny kódu programu [3, 4]. 
 Program je založený na rovnici konečných rozdielov popisujúcej trojrozmerný transport kontaminantov 
v podzemných vodách zapísanej ako [4]: 
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- kde C je koncentrácia rozpusteného kontaminantu v podzemnej vode [hmotnosť.dĺžka-3] 
- t je čas 
- iX  je dĺžka pozdĺž osi v sústave Karteziánskych koordinátov [dĺžka] 

- ijD je hydrodynamický disperzný koeficient [dĺžka2.čas-1] 
-  iv  je efektívna rýchlosť podzemnej vody [dĺžka.čas-1] 
- sq  je objemové množstvo vody na jednotku objemu kolektoru reprezentujúci zdroj prítoku vody 
(kladné číslo) alebo odtoku vody (záporné číslo) [čas-1] 
- k

sC  je koncentrácia rozpusteného kontaminantu (k) v zdroji [hmotnosť.objem-3] 
- ∑ nR je výraz popisujúci chemickú reakciu [hmotnosť. objem-3.čas-1] 

 Ak platí, že v chemickej reakcii vystupuje len rovnovážne kontrolovaná lineárne alebo nelineárne 
kontrolovaná sorpcia a nevratný rozpad prvého radu, potom môžeme termín chemickej reakcie z rovnice [A] 
zapísať ako [4]: 
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 - bρ  je objemová hmotnosť horninového prostredia [hmotnosť.objem-1] 
- C  je koncentrácia kontaminantu (k) sorbovaného na povrchu horninového prostredia 
[hmotnosť.hmotnosť-1] 
- λ  je rýchlosť reakcie prvého radu pre rozpustenú fázu [čas-1] 

 V transportnej rovnici je člen vyjadrujúci chemickú reakciu vždy individuálne riešený a to vzhľadom 
na požadovanú funkčnosť modelu a typ simulácie. V špecifických požiadavkách môže byť modifikovaný ako 
celok. 
  
Záver 
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že matematické modelovanie transportu kontaminantov v troch rozmeroch je 
značne ťažšie ako modelovanie prúdenia podzemnej vody, nakoľko je viac náchylnejšie k matematických 
chybám ako je napríklad numerická disperzia či efekt umelej oscilácie, ale aj náročnejšia na vstupné údaje 
a výpočtové kapacity. Aj napriek tomu, že výskum matematického modelovania reaktívneho transportu už 
prebieha 18 rokov, je stále iba v začiatkoch a výsledky simulácie by mali byť brané so zdravou dávkou 
skepticizmu. 

 
Zoznam použitej literatúry 
[1] ŽENIŠOVÁ, Z., HYÁNKOVÁ, K., 1997: Hydrogeochémia – cvičenia. Univerzita Komenského, Bratislava. 164 

s. 
[2] REILLY, T. E., 2001: System and Boundary Conceptualization in Ground-Water Flow Simulation. U.S. Geol. 

Surv. Techniques of Water-Resources Investigations of the U.S.Geol. Surv. Book 3 Aplications of 
Hydraulics Chapter B8, Virginia. 38 s.  

[3] ZHENG, C., 1990: A Modular Three-Dimensional Transport Model for Simulation of Advection, Dispersion 
and Chemical Reactions of Contaminants in Groundwater Systems. The U.S.EPA, Oklahoma. 163 s. 

[4] ZHENG, C., WANG, P., 1999: MT3DMS: A Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model for 
imulation of Advection, Dispersion, and Chemical Reactions of Contaminants in Groundwater Systems; 
Documentation and User’s Guide. US Army Corps of Engineers. Washington. 220 s. 

 

 149



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 

Účinok mikroskopických húb na zvetrávanie hornín a minerálov 
  

Marek Kolenčík 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologický ústav, Mlynská dolina,  
842 15 Bratislava, Slovensko; marekkolencik@post.sk 

 
 

Úvod a formulácia cieľa  
Dva najdôležitejšie procesy, ktoré synergicky pôsobia na zvetrávanie minerálov a hornín sú biomechanická 
a biochemická deteriorácia (zvetrávanie) [3]. Tieto procesy prebiehajú v zóne hypergenézy na rôznych 
úrovniach. V lokálnom aj globálnom rozsahu sa uskutočňujú ako vo vodných, tak aj terestrických prostrediach, 
v aeróbnych aj anaeróbnych podmienkach [9].  

Biologické zvetrávanie prebieha za účasti mikroorganizmov - rastlín, živočíchov, mikroflóry 
a mikrofauny. Účinok mikroskopických húb v geologických procesoch na horniny a minerály zahŕňa procesy 
alterácie a zvetrávania, akumulácie kovov a celkového kolobehu živín [8]. Mikroskopické huby sú kozmopolitné 
organizmy, ich primárnym biotopom je pôda. Vzhľadom k ich trofickej nenáročnosti, mimoriadnej adaptabilite, 
špecifikám metabolizmu (vysoká intenzita so širokou biosyntetickou aktivitou) predstavujú významný potenciál 
podieľajúci sa na pohybe, transformácii, frakcionácii a akumulácii (chemických prvkov) v biosfére [5, 6, 21].  

Na interakciách mikroorganizmov a pevných substrátov sa podieľajú viaceré fyzikálne, chemické 
a biochemické procesy. K agresívnemu účinku na minerálny povrch dochádza prostredníctvom hydrolýzy, 
expanzie medzivrstvových priestorov, alterácie chemického zloženia, precipitácie nových fáz, vzniku biofilmu, 
lokálnym tlakovým procesom zamŕzania a odmŕzania, vzniku chelátov a i. [19]. 

Na podpore biologického zvetrávania sa podieľa aj fyzikálne a chemické zvetrávanie, ktoré závisí od 
viacerých faktorov, ako sú charakter klímy, synoptický režim daného územia, hydrogeochemické pôsobenie 
vôd, intenzita slnečného žiarenia, zmeny teploty medzi dňom a nocou a striedanie ročných období [3].  
 
Biomechanická deteriorácia 
Biomechanické zvetrávanie môže prebiehať priamo alebo nepriamo. Priama biomechanická deteriorácia sa 
uskutočňuje aktívnou činnosťou hýf mikroskopických húb, napríklad v kalcitových a dolomitových horninách 
[15, 20]. K penetrácii dochádza prednostne na intersticiálnych hraniciach zŕn [2], na plochách štiepateľnosti, na 
kryštalograficky orientovaných prasklinách, a plochách odlučnosti [1, 15].  

Významným aspektom biomechanickej deteriorácie vyvolanej mikroskopickými hubami sú procesy 
vyvolané vnútorným tlakom bunky, kedy prichádza k mechanickej dekompozícii horniny, čo umožňuje 
mikroskopickým hubám kolonizovať okolitý substrát a podstatne tak ovplyvňovať reliéf povrchu (Obr. 1) [15, 
18].  

Nepriame biomechanické zvetrávanie prebieha prostredníctvom pôsobenia extracelulárnych produktov, 
ktoré podporujú vznik biofilmu a zvýšenie penetračnej schopnosti. Zmršťovanie a expanzia biofilmu je 
výsledkom mechanického tlaku existujúceho v mineráli a je zapríčiňuje eróziou alebo abráziou [23]  
 
Biochemická deteriorácia  
Biomechanické procesy prebiehajú spolu s biochemickými procesmi a podporujú tak celý biogeochemický 
kolobeh prvkov v prostredí [16, 21]. Biochemické rozpúšťanie kryštalických fáz môže byť spôsobené 
pôsobením kyselín, komplexov organických rozpúšťadiel, mikrobiálnymi mediátmi, zmenami v pH, vlhkosti, 
teploty, množstvom dostupných živín [10, 11, 24], alebo inými zmenami v prostredí. Biochemické rozpúšťanie 
minerálov je akcelerované alebo inhibované extracelulárnymi mikrobiálnymi produktmi, ktoré reagujú na 
povrchu minerálov a tým urýchľujú alebo spomaľujú kinetiku rozpúšťacej reakcie [25]. Intenzita rozpúšťania 
minerálov závisí jednak od minerálu, jeho chemického zloženia a kryštálovej štruktúry ako aj reaktívnosti 
povrchu [13]. Mikroskopické huby spôsobujú rozpúšťanie minerálov a zlúčenín kovov (heterotrofné lúhovanie) 
niekoľkými mechanizmami, a to vylučovaním komplexotvorných látok, kyselín, redoxnými reakciami alebo 
bioakumuláciou kovov  [4].  

Biochemické zvetrávanie hornín môže spôsobiť zmeny v mikroreliéfe minerálu v podobe 
nepravidelných obrazcov - stopy po mikrobiálnom lúhovaní, korózii, alebo geometricky pravidelné obrazce – 
lepty (Obr. 2) [15]. Biochemické zvetrávanie napomáha pri vzniku vrstevných plôch, deformačných 
mikroštruktúr a vzniku pórov [14], ale môže aj zapríčiniť úplnú disolúciu minerálneho zrna v štruktúre [1, 7, 12, 
16, 17].  

Kyselina karboxylová produkovaná mikroskopickými hubami, má silné chelatačné účinky a spolu s 
kyselinou oxálovou, kyselinou citrónovou a CO2, ktoré huby produkujú počas respirácie, môže agresívne 
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atakovať povrch minerálov a hornín [8, 9, 12, 13, 14, 20]. Významnou schopnosťou lúhovať tuhé substráty má 
napríklad mikroskopická vláknitá huba Aspergillus niger, ktorá produkuje organické kyseliny schopné 
rozpúšťať fosfáty olova, mangánu, medi a kadmia za vzniku vo vode rozpustných aj nerozpustných oxalátov 
a zapríčiniť tak mobilitu a transfer potenciálne toxických prvkov do prostredia [19]. Fomina et al. 2004 [8] 
zistili, že pri procese rozpúšťania je mechanizmus výmeny ligandov efektívnejší ako pôsobenie kyselín.     

 

 
 

Obr. 1: Kolonizácia kryštálu galenitu, SEM, [15] Obr. 2: Rozpúšťanie plôch galenitu, SEM [15] 
 
Medzi najdôležitejšie huby atakujúce silikáty patrí Aspergillus niger, ktorý degraduje olivín, dunit, 

serpentín, muskovit, živce, spodumen, nefelín. Penicillium simplicissimum spôsobuje deterioráciu bazaltu. 
Penicillium expansum a Scopulariopsis brevicaulis uvoľňujú hliník z alumosilikátov. Endolitické a epilitické 
mikrobiálne spoločenstvá produkujú polyózu ako nástroj osmotickej ochrany. Polyóza s nízkou molekulovou 
hmotnosťou sa spája vodíkovou väzbou so siloxánovými silikátovými  vrstvami vo vnútri vrstevnatých 
minerálov (sľudy, mastenca). Tieto interlaminárne komplexy zapríčiňujú expanziu kryštalickej vrstvy, a  týmto 
oslabením štruktúry umožňujú prístup chelátujúcim látkam, ktoré mobilizujú ióny stabilizovaním kryštálovej 
štruktúry [15]. 

 
Záver 
Biozvetrávanie zahŕňa eróziu, rozklad a dekompozíciu hornín a minerálov živými organizmami. V zóne 
hypergenézy majú mikroskopické huby schopnosť interagovať s minerálmi, kovmi, polokovmi a organickými 
látkami. Biomechanické a biochemické procesy  vyvolané metabolickou aktivitou mikroskopických húb 
zohrávajú dôležitú úlohu pri zvetrávaní minerálov a hornín.  
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Úvod a formulácia cieľa   
Predmetom nášho záujmu bola predovšetkým oblasť okolia obce Mád, kde ťaží relatívne veľké množstvo 
nerudných surovín na rôznorodé účely. Niektoré z nich, u ktorých chýbala systematická informácia 
o minerálnom zložení boli predmetom nášho štúdia. 

 Zamerali sme sa ložiská Šuba, Hangács  a Rátka VII. a Bekecs. Na ložisku Šuba sa ťaží ryolitový tuf 
pre obsah smektitu a zeolitu. V limnickej panve Rátka sa získava alterovaný ryolitový tuf s obsahom zeolitu.  
Suroviny z uvedených ložísk majú dobré praktické využitie, čo potvrdzuje viacero komerčných produktov 
dostupných v súčasnosti na trhu. Používajú sa najmä čistenie vôd. Tufy z ložiska Hangács sa využívajú ako 
dekoračný materiál do interiérov a exteriérov.  

Mimoriadne zaujímavé je použitie tufov zo Šuby a Rátky VII. na farmaceutické účely. Svedčí o tom 
komerčný produkt Neurosan, ktorý pozostáva z pulverizovaného tufu z ložiska Šuba na frakciu 60 μm. 
Odporúča sa konzumovať pri žalúdočných problémoch. Smektit totiž  môže adsorbovať baktérie a vírusy [2, 5]. 
Zeolit má podobne ako smektit antibakteriálne vlastnosti [3].  

Hlavným cieľom bolo zistiť kvalitatívne a kvantitatívne minerálne zloženie ako aj pórovitosť surovín 
z uvedených ložísk. Vedľajším cieľom bolo pokúsiť sa overiť antibakteriálne účinky komerčného preparátu 
Neurosan.   
  
Metódy spracovania a analýzy  vzoriek 
1–2 kg vzorky surovín pochádza z odberov v povrchových ťažobniach.  Odber sa uskutočňoval tak, aby pokryl  
všetky horninové typy, ktoré sa na jednotlivých ložiskách ťažia. 

Na zisťovanie kvalitatívneho a kvantitatívneho zastúpenia minerálnych fáz sa použila rtg difrakčná 
analýza orientovaných a neorientovaných preparátov. Orientované preparáty sa zhotovili nanesením cca. 0,2 g 
ílovej frakcie na sklenené podložné sklíčko za účelom lepšej identifikácie ílových minerálov na základe  
zvýraznenia ich bazálnych reflexov. Pred ich prípravou sa jednotlivé vzorky separovali na frakciu pod 2 μm na 
získanie ílovej frakcie [4]. Pred kvantitatívnou rtg difrakčnou analýzou sa vzorky tufov zhomogenizovali 
kvartovaním a pulverizovali na frakciu pod 0,4 mm. Vzorka v množstve 3 g sa zmiešala s 0,333 g ZnO 
(vnútorný štandard). Zmes sa vložila do kontajnera s korundovými valčekmi a pridalo sa k nej 4 ml metanolu. 
Po dôkladnom pretrepaní sa kontajner vložil do špeciálneho mlyna (McCrone Micronizing Mill). Vzorka sa 
v ňom mlela 5 minút na výslednú frakciu 20 μm. Po mletí sa  vysušila a zhotovil sa z nej neorientovaný preparát 
na kvantitatívnu analýzu. Kvantitatívna analýza bola vykonaná programom Rock Jock [1]. Neorientované 
a orientované preparáty buď v prírodnom stave alebo po sýtení etylénglykolom boli analyzované na 
difraktometre Philips PW 1710 s Cu lampou pri napätí 35 kV, intenzite 20 mA s krokom 0,02o 2θ/0,8 s . 

Riadkovacou elektrónovou mikroskopiou sa pozorovala morfológia minerálov na povrchu a v dutinách 
tufu. Pred analýzou bola vzorka pokovená zlatom. Analýza bola vykonaná na elektrónovom mikroskope JEOL 
JXA – 840 A. 

Optická porozimetria sa použila na zistenie optickej pórovitosti tufov z lokalít Hangács, Rátka VII. 
a Bekecs. Metodika optickej porozimetrie pozostávala z dvoch častí, technologickej a analytickej. 
Technologická časť zahŕňala úpravu vzoriek pred impregnáciou, sušenie vzoriek, impregnáciu vzoriek farbiacou 
látkou, polymerizáciu farbiacej látky a prípravu preparátu. Analytická časť pozostávala z dvoch analýz, 
z digitálnej analýzy obrazových dát a vizuálnej analýzy pórovitosti. Digitálna analýza bola vykonaná na súbore 
binarizovaných snímkov získaných pomocou CCD kamery s využitím špeciálneho softwaru, ktorý umožnil 
zistiť hodnoty optickej pórovitosti pre každý záber, čím bol získaný súbor meraní pre každú analyzovanú 
vzorku. Jeho vyhodnotením bola stanovená celková optická pórovitosť, ktorá predstavovala aritmetický priemer 
meraní. 

Pôsobenie komerčného prírodného produktu Neurosan na bakteriálny kmeň Escherichia coli typu MC 
100 sa overovalo nasledovne. Bakteriálny kmeň E. coli rástol 24 hodín v tzv. LB médiu, roztoku s vysokou 
koncentráciou organických látok (15 g/l), salinitou 10 g NaCl/l a s pH 7,3 [5]. Použilo sa riedenie 2,7 . 102 kol 
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/ml. Z objemu narastenej kultúry 1300 µl sa odobralo 400 µl E. coli a zmiešalo s 200 mg Neurosanu. Zmes sa  
inkubovala 7,5 hodiny pri teplote 37 oC  spolu so 400 µl E. coli bez Neurosanu na porovnanie bakteriálneho 
rastu. Po inkubácií sa odobralo 50 μl zo zmesi kde bol Neurosan a bakteriálny kmeň a z objemu 400 μl bez  
Neurosanu a vložilo do samostatných platní s agarom za účelom kvantifikácie bakteriálnych kolónií. 

 
Výsledky  
V tufe zo Šuby  bol identifikovaný klinoptilolit, draselný živec, opál C resp. opál CT, kremeň, kaolinit a smektit. 
Najväčšie kvantitatívne zastúpenie v tufe z ložiska Šuba má opál CT (41 %), ďalej nasleduje Ca – smektit (32 
%) a klinoptilolit (22 %). V tufe z lokality Hangács sa zistila prítomnosť biotitu, kremeňa, ortoklasu. Smektit bol 
prítomný len v jeho dutinách. Riadkovacou elektrónovou mikroskopiou  sa v dutinách tufu zistil klinoptilolit 
a kremeň. Celková optická pórovitosť mala hodnotu 23 %. Výsledky rtg difrakčnej analýzy tufov z ložiska 
Rátka VII. preukázali prítomnosť klinoptilolitu, draselného živca, cristobalitu a kremeňa. Najväčšie 
kvantitatívne zastúpenie mal klinoptilolit (75 %). Celková optická pórovitosť tufu mala hodnotu 31 %. 
Minerálne zloženie tufu z lokality Bekecs tvorí kremeň, biotit a draselné živce. Tuf mal vysokú celkovú optickú 
pórovitosť s hodnotou 33 %. 
Pridaním preparátu Neurosan k bakteriálnej kultúre došlo k redukcii pôvodného počtu 108 bakteriálnych 
kolónií, zisteného v agarovej platni bez prítomnosti Neurosanu, (Obr. 3) na dve bakteriálne kolónie (Obr.4) 
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Obr.1: Rtg difrakčný záznam orientovaných preparátov tufu 
a preparátu Neurosan z ložiska Šuba (frakcia pod 2 μm): K–
klinoptilolit, S–smektit, Ka–kaolinit

  
 
 

 
Diskusia 
Nami sledované suroviny z 5 ložísk predstavujú bežné produkty postvulkanickej alterácie tufov, ktoré možno 
nájsť v relatívne veľkých kvantách vo všetkých vulkanických oblastiach. Jednotlivé ložiská predstavujú 
suroviny s rôznym stupňom a geochemickým typom alterácie. Najvyšší stupeň alterácie predstavujú ložiská 
z Rátky a zo Šuby. Dve ložiská z oblasti Rátka sú produktami intenzívnej zeolitizácie v silne alkalickom 
prostredí, ktoré nevytvorilo priestor pre vznik ílových minerálov. Jedná sa o surovinu s vysokým obsahom 
klinoptilolitu. Na rozdiel od Rátky VII. ložisko Šuba predstavuje zmes zeolitov a smektitu, s výrazným 
zastúpením oboch zložiek. Veľmi dobré filtračné vlastnosti tufu z ložiska Bekecs, dokumentované jeho veľkou 
optickou pórovitosťou ho predurčujú na efektívne čistenie vody. 

Takmer úplná sterilizácia bakteriálneho kmeňa Escherichia coli mohla byť zapríčinená pravdepodobne 
smektitom alebo klinoptilolitom alebo obidvoma minerálmi naraz, čo môže vyplývať z ich antibakteriálnych 

Obr. 2: Kolónie E. coli bez Neurosanu Obr. 3: Kolónie E. coli s  Neurosanom
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vlastností a z  dominantného zastúpenia v preparáte Neurosan. Eliminovanie bakteriálnych kolónií ílovými 
minerálmi môže prebiehať špecifickou chemickou reakciou, ktorá nie je známa  a istú úlohu tu môžu zohrávať  
stopové prvky v ich štruktúre [5]. 

 
Záver 
V práci sa nám podarilo zistiť minerálne zloženie alterovaných ryolitových tufov z vybraných ložísk 
v Tokajských vrchoch a ich špecifické vlastnosti medzi ktoré patrí   pórovitosť a antibakteriálne  účinky. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Sedimenty štítnického súvrstvia lemujú spolu s podložným rožňavským súvrstvím južnú časť výskytov staršieho 
paleozoika gelnickej skupiny. K ich najrozšírenejším výskytom patrí oblasť medzi obcami Štítnik – Rozložná – 
Jelšava. Vystupujú v zložitej geologickej štruktúre, uhlovo nesúhlasne na staropaleozoickom komplexe 
v podloží a s horninovými komplexami jednotiek  príkrovu Bôrky a turnaika v tektonickom nadloží. 

Charakteristickou črtou štítnického súvrstvia je pomerne monotónne striedanie lavicovitých 
pieskovcov, piesčitých bridlíc a bridlíc, iba vo vrchných častiach so šošovkami fosfátických pieskovcov 
a celkom v najvrchnejšej časti dolomitických vápencov s laminami zelených bridlíc. Prvýkrát bol tento súbor 
samostatne vyčlenený autormi [4], ktorí ho označili ako „morský vývoj permu“. Neskôr [1, 19]  je považované 
toto súvrstvie za kontinentálne, aluviálno-lakustrinné, s prechodom do lagunárno-príbežných fácií vo vrchných 
častiach. Šošovkovité polohy (0,2 - 0,4m  hrúbky a 2 - 5 m dĺžky) fosfátických pieskovcov až fosforitov boli 
prvýkrát popísane Trégerom [17]. Ich genéza bola neskôr rozpracovaná Vozárovou a Rojkovičom [18]. 

Cieľom práce je stanovenie zdrojových oblastí mladopaleozoických pieskovcov štítnického súvrstvia 
na základe ich petrofacialnej analýzy, asociácie ťažkých minerálov a  chemického zloženia pieskovcov. 
 
Metódy výskumu 
Malé množstvo vzorky na zhotovenie pokrytých a leštených výbrusov bolo odobrané zo všetkých študovaných 
lokalít štítnického súvrstvia. Na pokrytých výbrusoch bolo urobené modálne zloženie pieskovcov. Bolo použité 
na klasifikáciu pieskovcov [11] ako aj na stanovenie petrofaciálnych parametrov [6]. Vo výbrusoch bolo 
počítané matrix, zrná kremeňa, živcov a litických úlomkov. Na analýzu bolo počítaných 510 zŕn z každého 
výbrusu pomocou bodového integrátora Eltinor.  
 Na dostatočnom množstve (3 - 5kg) nekontaminovanej vzorky pieskovca bola robená analýza ťažkých 
minerálov zo zameraním sa na výpočet ZTR indexu [7]. Spracovanie vzorky na požadovanú frakciu  do 0,5 cm 
bolo uskutočnené na SAV v Banskej Bystrici a na Prírodovedeckej fakulte UK. Ďalšia úprava na jednotlivé 
frakcie bola urobená na SAV v Bratislave. V každej vzorke bolo napočítaných 300 zŕn ťažkých minerálov. 

Analyzátorom CAMECA SX-100 na GUDŠ boli na piatich leštených výbrusoch urobené elektrónové 
mikroanalýzy (EMPA). Analyzované boli zrná zirkónu, klastických sľúd a turmalínov [9, 12, 16]. 

Vzorky pelitov boli upravené na katedre ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 
Upravované vzorky boli analyzované v laboratóriu rtg. Analýzy na Geologickom ústave SAV v Bratislave. Na 
týchto vzorkách bol urobený výpočet Kublerovho indexu [15]. 
 Na šiestich vzorkách pieskovcoch štítnického súvrstvia bola uskutočnená celohorninová chemická 
analýza. Vzorky boli pulverizované a zaslané na analýzu do laboratórií ACME – Analytical Laboratories, 
Hasting St. Vancouver v Kanade. Metódou Coupled Plasma Emission Spectometry (ICP-ES) bola analyzovaná 
minoritná časť stopových prvkov a hlavne oxidy. Metódou inducted Coupled Plasma – Mass Spectometry 
analyses (ICP-MS) bola analyzovaná majoritná časť stopových prvkov a vzácne zeminy (REE). 
  
Výsledky a diskusia 
Na základe obsahu základnej hmoty a modálneho zloženia patria pieskovce štítnického súvrstvia k litickým 
drobám. Litické úlomky v pieskovcoch sú zastúpené sedimentárnymi a metasedimentárnymi litickymi zrnami na 
jednej strane a vulkanickými a metavulkanickými zrnami na strane druhej. Priemerné petrofaciálne parametre 
Q74,6 - F6,7 - L18,7 a Qm34,1 F3,8 - Lt62,1  definujú zdrojovú oblasť štítnických pieskovcov ako recyklovaný orogén. 

Hodnoty ZTR indexu dokladajú vysoký stupeň zrelosti pieskovcov. V ťažkej frakcii prevládajú zrná 
opracovaného zirkónu, menej apatitu, turmalínu a rutilu. Pomerné zastúpenie týchto minerálov je až na zopár 
výnimiek veľmi podobný vo všetkých vzorkách. Rozsah hodnôt ZTR indexu je v rozmedzí 78,4 po 93,5, čo 
predstavuje vysoký stupeň zrelosti. Priemerný percentuálny pomer ťažkých minerálov je v diafrakcii Zr81,1Ap16,5 
Tur0,5Rut1,9 a v parafrakcii Zr69,5Ap11,6Tur8,4Rut10,5. Kontrast medzi modálnym zložením a vysokým ZTR 
indexom je výsledkom zloženia zdrojovej oblasti tvorenej nízkometemorfovaným komplexom gelnickej 
skupiny. Tento komplex kremenných metadrôb, porfyroidov a rôznych typov fylitov je predpokladany zdroj 
podstatnej časti klastických zŕn kremeňa a zirkónov. Priemerný obsah neopracovaných kryštálov zŕn zirkónov 
v ťažkej frakcii je 6,2 %. 
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Klastické a novotvorené sľúdy sa chemickým zložením navzájom líšia. Okraje zŕn klastických zŕn boli 
počas alpínskej orogenézy obohatené o seladonitovú zložku. Centrálne časti klastických sľúd sú v porovnaní 
z metamorfnými sľudami z matrixu chudobnejšie na seladonitovú zložku a padajú na rozhranie muskovitov 
a fengitov.  

Na základe chemickej analýzy môžeme turmalíny priradiť k alkalickým, konkrétne ku dravitom až 
dravit-skoryl. Turmalíny pochádzajú z  Ca chudobných metapelitov, metapsamitov s  koexistújúcou ale 
i nekoexistujúcou Al obohatenou zložkou a z kremeň-turmalínových hornín bohatých na Fe3+. 

Zirkóny pochádzajú z hornín: subsolvné alkalické granity/ryolity, peraluminózne porfyrické granity 
a peralkalické granity a leukogranity. 

Stupeň alpínskej metamorfnej premeny sedimentov štítnického súvrstvia odvodený na základe RTG 
difrakčného záznamu, výpočtu Kublerovho indexu a taktiež metamorfného spoločenstva minerálov zodpovedá 
spodnej časti fácie zelených bridlíc. Asociácia metamorfných minerálov je tvorená spoločenstvom: muskovit 
(sericit) + chlorit + albit + kalcit v asociácii s kremeňom. Hodnoty KI zodpovedajú oblasti epizóny. 

Podľa diagramu log SiO2/Al203 – log Fe203/K20 [11] na základe chemického zloženia patria pieskovce 
prevažne do poľa s označením droba. Pomer K2O/Na2O u drôb spodnej časti štítnického súvrstvia ukazuje 
prevahu K2O, čo pravdepodobne súvisí s hojným výskytom sľúd v pieskovci a prevahu Na2O vo vrchnej časti 
vplyvom lokálnych výskytov novotvoreného albitu. Trojuholníkový diagram Al2O3 – CaO + Na2O - K2O podľa 
[9] ukazuje chemický index alterácie. Priemerná hodnota CIA u analyzovaných vzoriek je okolo 70, pričom 
u prebratých vzoriek je hodnota variabilná v rozsahu 23 - 71,5. Vo vzorkách LA možno pozorovať zvýšený 
obsah draslíka, čo je pravdepodobne výsledok výskytu sľúd (muskovit - fengit) ale i draselných živcov. Z tohto 
vyplýva, že sľúd a draselných živcov je vo vzorkách viac ako plagioklasov. 

Na  starších chemických analýzach pieskovcov štítnického súvrstvia môžeme vidieť výrazné 
obohatenie o CaO zložku čo je zapríčinené vysokým obsahom apatitu, kvôli asociácii s horizontom fosfátických 
pieskovcov. 

Diskriminačný diagram La/Th - La/Yb [14]  zaradili pieskovce štítnického súvrstvia do oblasti vrchnej 
kôry. Diagram La/Co – Th/Co [5]  hovorí o  zdrojovej oblasti inermediárnych hornín. Diagram TiO2 – Ni (ppm) 
[8] predpokladá granodioritovy zdroj pieskovcov.  

Spider-diagramy REE k chondrit normalizovaným hodnotám ukazujú negatívnu hodnotu Eu, ktorá je 
výrazná najmä v horninách bohatých na ílovú zložku. Negatívna anomália Eu v sedimentoch štítnickeho 
súvrstvia potvrdila vrchnokôrovú zdrojovú oblasť.    

Trojuholníkový diagram  Al2O3 – CaO + Na2O – K2O [10] ukazuje chemický index alterácie. Priemerná 
hodnota CIA u analyzovaných vzorkách je 70, pri čom u prebratých vzorkách je hodnota variabilná [18]. 

Pomery oxidov a prvkov Si02 - K20/Na20, Fe203 + Mg0 – Al203/Si02, Fe203 + MgO – TiO2, K2O/Na2O - 
Fe2O3 +  MgO, Al2O3/(CaO + Na2O) - Fe203 + Mg0, Th – Co - Zr/10, Th – Hf - Co a La – Th - Sc   [2, 3, 8, 13] 
radia pieskovce hlavne do zdrojovej oblasti kontinentálnych ostrovných oblúkov, aktívnych kontinentálnych 
okrajov, ale i pasívnych okrajov, s prevahou vzoriek v poli pasívnych okrajov. Zodpovedá to riftovému typu 
sedimentačného bazénu, ktorý vznikol na kontinentálnej kôre po vzniku varískej kontinentálnej sutúry. Afinita 
ku zdrojovej oblasti kontinentálnych ostrovných oblúkov je ovplyvnená hlavne redepozíciou vulkanoklastického 
detritu z podložného rožňavského súvrstvia. 
  
Záver 
Na základe modálneho zloženia klasifikujeme pieskovce štítnického súvrstvia ako litické droby. Petrofaciálne 
parametre Q74,6  - F6, 7 - L18,7 a Qm34,1 - F3,8 - Lt62,1 definujú  zdrojovú oblasť ako recyklovaný orogén. 
Percentuálne pomery ťažkých minerálov v diafrakcii Zr81,1Ap16,5Tur0,5Rut1,9 a v parafrakcii Zr69,5Ap11,6 
Tur8,4Rut10,5 hovoria o vysokej minerálnej zrelosti pieskovcov. Stupeň metamorfnej premeny sedimentov 
štítnického súvrstvia odvodený z RTG difrakčného záznamu a výpočtu Kublerovho indexu zodpovedá spodnej 
časti fácie zelených bridlíc. Hodnoty KI zodpovedajú oblasti epizóny. Celohorninové chemické analýzy 
sedimentov, na základe oxidov, stopových prvkov a REE radia potvrdili zdrojovú oblasť pieskovcov štítnického 
súvrstvia z vrchnej kôry a  tektonickú pozíciu ich sedimentačného bazénu spájajú s pasívnymi okrajmi, 
ovplyvnenú materiálom z recyklovaného orogénu. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Predmetom príspevku je rekonštrukcia P – T vývoja fragmentov Grt – Ky ortorúl z oblasti severného veporika v 
doline Koleso, ktoré v rámci alpínskej tektonickej stavby severného veporika nesú znaky metamorfózy 
predalpínskeho obdobia.  

Ortorula ako hornina postihnutá metamorfózou stupňa amfibolitovej fácie predstavuje fragment 
kadomského basementu, ktorý bol pri exhumácii včlenený do mäkkého prostredia metapelitov hronského 
komplexu. Konkordantný vek fragmentov ortorúl je udávaný metódou SHRIMP na zirkónoch v rozpätí 649 – 
554 mil. rokov [9].  

 
Vymedzenie oblasti 
Štúdium fragmentov ortorúl sa sústredil severne od obce Heľpa v doline Koleso v severnej časti veporika. 
Veporikum predstavuje v rámci tektonickej stavby Západných Karpát tektonickú superjednotku, ako príkrov 
fundamentu.  

Kryštalinikum veporika pozostáva z predalpínského podložia, ktoré je prekryté vrchnopaleozoickým - 
triasovým sedimentárnym obalom [8]. Stavba kryštalinika je charakterizovaná niekoľkými tektonickými 
jednotkami ako čiastkový príkrov prednej hole, kráľovohoľská sústava príkrovov, hronská sústava príkrovov a 
rimavická sústava príkrovov. Hronský komplex tvorí hlavnú časť hronskej sústavy príkrovov východnej časti 
Nízkych Tatier. Tvoria ho prevažne stredňostupňové metamorfity (pararuly, svorové ruly, svory, fylitické svory, 
amfibolity, amfibolické ruly, metakvarcity, metagabrá, metaperidotity, telesá serpentinitov) [7]. Sústavy 
príkrovov predstavujú alpínske tektonické jednotky, v rámci ktorých nachádzame znaky posúvajúce ich pôvod 
do predalpískeho – hercýnskeho a neskorohercýnskeho obdobia [1]. 
 
Materiál a metódy 
Terénny výskum sa sústreďoval na lokalitu doliny Koleso, severne od obce Heľpa. Bolo odobratých niekoľko 
vzoriek, ktoré boli použité na výrobu klasických a leštených výbrusov na mikroskopické štúdium a chemickú 
analýzu. 

Laboratórna časť pozostávala z narezania a naleštenia vzorky na požadovanú hrúbku 0,2 mm, aby boli 
splnené optimálne podmienky na štúdium výbrusov v polarizačnom mikroskope. Na základe mikroskopie sa 
identifikovalo minerálne zloženie a mikroštruktúrne stavby. Pri chemickej analýze boli použité leštené výbrusy, 
ktoré majú väčšiu hrúbku, na povrchu sú vyleštené špeciálnymi pastami a nemajú krycie sklíčko.  

Elektrónová mikroanalýza sa vykonala v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra na prístroji 
CAMECA SX100. Analýzou WDS bol zistený obsah hlavných oxidov v hmotnostných percentách. Obrázky sa 
zhotovili pomocou BSE (spätne rozptýlených elektrónov), pri urýchľovacom napätí 15 kV a prúde 20 nA  s 
priemerom lúča 2 – 10 µm.  

Geotermobarometria založená na podmienkach heterogénnej rovnováhy sa použila na výpočet 
odhadovaných P-T podmienok vývoja horniny. Použitý bol Grt-Bt geotermometer podľa kalibrácie [4], kde 
kalibrácia je založená na výmennej reakcii Fe2+ a Mg medzi granátom a biotitom. V kalibrácii je použitý 
neideálny model zmiešavania pre granát a aj pre biotit, kde sa posudzuje aj obsah titánu a hliníka [4]. Ako 
barometer bol použitý Grt – Plg – Ky – Otz (GASP) barometer rekalibrovaný podľa [6]. Použité minerálne 
skratky sú podľa [10]. 
 
Výsledky  
Petrografia 
V reze XY sme pozorovali mylonitickú lineáciu, ktorá je reprezentovaná hlavne sľudami (Bt, Ms). V reze XY je 
viditeľná duktílna stavba, ktorá sa potvrdila aj mikroskopickým štúdiom. 

Minerálnu asociáciu určuje hlavne Plg, Otz, Ms, Bt, Grt, Ky, ± Chl. Mikroštruktúra študovanej vzorky 
predstavuje mylonitickú usmernenú stavbu. Mylonitická lineácia v reze XY je reprezentovaná hlavne sľudami a 
kremennými ribónmi, ktoré obtekajú porfýroklasty živcov. Kremenné ribóny sú dynamicky rekryštalizované a 
javia znaky silnej undulozity, spôsobenej ohybom kryštálovej mriežky, čo nie je prejavom dislokačného toku, 
ale iba dislokačného sklzu pri teplotách pod 300 °C. Ďalej môžeme pozorovať porfýroklasty živcov, ktoré 
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miestami tvoria jadrá tzv. "jadrovo plášťových stavieb, pričom plášť pozostáva z dynamicky rekryštalizovaného 
agregátu živcov, ktoré sú kritériom na identifikáciu mikromechanizmu plastickej deformácie dislokačným 
tokom. Porfýroklasty živcov, rovnako i rekryštalizačný agregát sú sericitizované. Kyanit je silno alterovaný a 
zachovaný v podobe malých zŕn, ktoré sú na okrajoch sericitizované alebo úplne nahradené svetlou sľudou. V 
dôsledku dynamickej deformácie sú sľudy, najmä muskovit, akumulované v tlakových tieňoch porfýroblastov 
granátu a porfýroklastov živcov. Porfýroblasty gránatu sú fraktúrované a prechádzajú do agregátu malých zŕn. 
Fraktúry porfýroblastov sú vyplnené biotitom 2 a chloritom. Agregát granátu sa šíri od porfýroblastov do 
mylonitickej foliácie. Zastúpené sú i tmavé biotity a svetlé sľudy. Miestami biotity dosahujú väčšie rozmery ako 
v okolitom matrix, so silným pleochroizmom a sýtou hnedastou farbou, ktorá je spôsobená vyšším obsahom Ti, 
biotit 1. Majú hrubolupeňovitý charakter, sú undulózne a roztiahnuté do foliácie. Pozorovaný bol plastický sklz 
podľa bazálnych plôch 001. Svetlá sľuda narastá do foliácie, nahrádza biotit1. Jemnozrnná svetlá sľuda 
čiastočne nahrádza živce a kyanit. Chlorit nachádzame v podobe hniezd, ktoré vypĺňajú tenzné pukliny v granáte 
a nahrádzajú biotit 1. Akcesorické minerály, zirkón, apatit, xenotím, sa vyskytujú ako uzavreniny v 
porfýroblastoch granátu.   
Chemické zloženie minerálov  

Granát vystupuje vo forme dvoch generácii. Prvú generáciu reprezentujú veľké porfýroblasty granátu a 
agregát malých zŕn granátu. Porfýroblasty granátov sú fraktúrované a vypĺňane Chl a Bt2. Granát je prevažne 
Alm - Prp zloženia kde almandínová zložka je v rozsahu 74,4 – 79,39 mol. % a smerom ku okraju rastie. Rozsah 
pyropovej zložky je 13,4 – 15 mol. % a smerom ku okraju tiež rastie. Tento trend dokumentuje zvýšenie teploty 
od stredu k okraju, počas počiatočného rastu granátu. Obsahy spessartínovej zložky sa od stredu ku okraju 
pohybujú od 12 – 13 mol. %, čo môže predstavovať prográdne podmienky rastu granátu. Obsah grossulárovej 
zložky  je 1,54 – 5,42 mol. %, kde mierne zvýšenie je v okrajovej časti porfýroblastu granátu. Chemické 
zloženie agregátu zŕn granátu zodpovedá zloženiu vonkajšieho lemu porfýroblastu granátu s miernym zvýšením 
grossulárovej komponenty, ale s homogénnym chemizmom Alm – Prp zloženia (Alm 79 – 81, Prp 10 – 14, Grs 
2,8 – 3,2, Sps do 5). 

Biotit v matrixe má vyšší obsah TiO2 ako biotit, ktorý vypĺňa tenzné pukliny porfýroblastu granátu. Bt1 
je nahrádzaný Ms, čo reprezentuje zvýšený obsah TiO2 v Ms zdedený po Bt 1.  

Porfýroklasty  plagioklasu sú prevažne albitického zloženia s obsahom anortitovej zložky do 16 %. 
 
Diskusia  
Zistené, resp vypočítané podmienky metamorfózy fragmentov Grt-Ky ortoruly, odpovedajú teplote 560 – 614°C 
(Grt-Bt geotermometer [4]) pri rozmedzí tlaku 5 – 15 kbar, kde predpokladáme, že fragment ortoruly pri 
ponorení bol po iniciálnom prográdnom raste granátu vystavený dlhodobým stabilným P, T podmienkam, čo 
dokumentuje homogenizácia porfýroblastu granátu kedy dochádzalo k difúzii prvkov, čo potvrdzujú chemické 
analýzy z jednotlivých častí porfýroblastu, ktoré sú pomerne stabilného Alm-Prp zloženia. Homogenizácia je 
spôsobená pomalou difúziou katiónov, kedy intrakryštalická difúzia môže prebiehať vtedy, keď horniny 
podľahli teplotám aspoň amfibolitovej fácie v perióde niekoľkých miliónov rokov [2, 11]. Mierny nárast obsahu 
Ca v okraji porfýroblastu môže naznačovať zmenu tlaku, ku ktorej došlo pri exhumácii. Podľa Feenstra et. al 
(2007) [3] môže zvýšenie grossulárovej komponety v okraji zrna, ako prejav alpínskej metamorfózy, súvisieť s 
prísunom fluidnej fázy s obsahom Ca, kde ale v pozorovaných granátoch bola grossulárová zložka v rozsahu od 
20-25 mol %, čo nezodpovedá obsahu v našej vzorke, kde sa grossulárová zložka iba mierne zmenila, čo môže 
naznačovať podobné teplotné podmienky pri počiatočných fázach exhumácie, kedy došlo k dynamickej 
rekryštalizácii porfýroblastu granátu do agregátu malých zŕn, ktoré sú homogénneho chemického zloženia a sa 
od porfýroblastu kompozične výrazne neodlišujú. Počiatočná fáza exhumácie mohla prebiehať pri stredných 
tlakoch, ktoré odhadujeme pri použití GASP geobarometra na  6,9 – 9 kbar a teplotách podľa Grt-Bt 
geotermometra 560 – 590°C. Obsah grossulárovej komponenty v granátoch alpínskych granitoidoch plutónu 
veporika a hrončockého telesa dosahujú hodnoty XGrs od 12 – 30 mol % a sú v asociácii so svetlou sľudou 
fengitického zloženia, čo je prejavom alpínskej rekryštalizácie [5]. Pri porovnaní s výsledkami analýz z 
fragmentu ortoruly, kde nepozorujeme obohatenie okraja porfýroblastu o grossulárovu zložku ani prítomnosť 
svetlej sľudy fengitického zloženia v matrixe, predpokladáme, že vývoj Grt-Ky ortoruly je súčasťou 
predalpínskej metamorfózy a počítané P, T podmienky sa vzťahujú na predalpínsku tektonometamorfózu.  
Štúdiom rekryštalizačného agregátu granátu sa vzhľadom na jeho homogénny chemizmus, predpokladá, že 
veľkosť a rast krýštálov sa uskutočnil v krátkom časovom intervale počas rýchlej exhumácie v predalpínskom 
období. Pri nízko teplotných podmienkach boli porfýroblasty granátu fraktúrované a vyplnené Bt 2 s nizkym 
obsahom Ti a Chl.    
      
Záver 
Odhadovaný P – T vývoj fragmentov Grt-Ky ortoruly na základe rastu porfýroblastu granátu a 
geotermobarometrie dokumentuje stabilné a dostatočne časovo dlhé podmienky pri ponorení (560 –  615°C) a 

 160



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 

tiež podobné podmienky v prvých fázach exhumácie (560 – 590°C), kedy došlo k dynamickej rekryštalizácii 
porfýroblastu granátu do jemnozrnného agregátu pri stredných tlakoch, 6,9 – 9 kbar v predalpínskom období. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Smektit je vrstevnatý minerál (fylosilikát), ktorý patrí medzi ílové minerály. V prírode sa smektit často 
vyskytuje v asociácii s inými minerálmi (napr. vulkanické sklo, kaolinit, kremeň, zeolity, kristobalit, živce). Na 
ložiskách smektitu, sa iba zriedka nachádza monominerálny smektit, zvyčajne sa ťaží zmes vyššie uvedených 
minerálov. Ak ťažená surovina (hornina) obsahuje viac ako 50 % smektitu nazýva sa bentonit. Bentonit je 
výnimočná hornina s unikátnymi vlastnosťami. Nositeľom týchto jedinečných vlastností (napr. schopnosť 
katiónovej výmeny, expandabilita, nízka hydraulická vodivosť, vysoký merný povrch) je práve minerál smektit. 

Vďaka svojim vlastnostiam má bentonit široké uplatnenie v priemysle a poľnohospodárstve. V blízkej 
budúcnosti sa bentonit pravdepodobne uplatní aj v jadrovom priemysle, konkrétne pri budovaní úložísk 
vysokorádioaktívnych odpadov. Bentonitová bariéra v úložisku rádioaktívneho odpadu (RAO) plní úlohu 
tesniacej bariéry, ktorá má zabrániť prípadnej migrácii rádionuklidov z RAO do okolitého geologického 
prostredia resp. do biosféry. Hlbinné úložisko RAO pozostáva z kovového kanistra s rádioaktívnym odpadom, 
ktorý je obložený vrstvou z bentonitových tvárnic. Tieto komponenty budú uložené vo vhodnom geologickom 
prostredí (granity, íly a iné), niekoľko 100 metrov pod povrchom. Vo viacerých krajinách sú už 
vybudované podzemné výskumné laboratóriá, v ktorých prebiehajú experimenty súvisiace s vývojom hlbinných 
úložísk. Predpokladá sa, že v roku 2017 začne fungovať prvé úložisko vysokorádioaktívneho odpadu v Yucca 
Mountain (USA), vybudované v zeolitových tufoch.  

Väčšina modelov budúceho úložiska RAO uprednostňuje na skladovanie rádioaktívneho odpadu 
kovový alebo oceľový kanister, ktorý bude obložený vrstvou bentonitu. Štúdie zaoberajúce sa interakciou 
kovového železa s ílovými minerálmi, avšak poukazujú na destabilizáciu pôvodného ílového materiálu 
(bentonitu resp. smektitu) a následnú kryštalizáciu nových reakčných produktov [1, 2, 3, 4]. Charakter týchto 
reakčných produktov závisí od experimentálnych podmienok (teplota, východiskový ílový materiál a iné). Ak 
chceme predpovedať vlastnosti ílových bariér z dlhodobého hľadiska, je preto nevyhnutné zaoberať sa 
interakciou medzi ílovými minerálmi (predovšetkým smektitom) a železom. Cieľom našej práce je preto štúdium 
stability smektitu v prítomnosti kovového Fe.   
     
Materiál a metódy 
Ako východiskový materiál sme použili Na-saturované smektity frakcie < 2 μm: SAz-1 (montmorillonit, Cheto), 
STx-1 (montmorillonit, Texas), SCa-3 (montmorillonit, Otay), SWa-1 (Fe-smektit, Washington), SBCa-1 
(beidellit, California), J (montmorillonit, Jelšový Potok), L (montmorillonit, Lieskovec).   

Zmesi smektit/kovové Fe/destilovaná voda = 1,5 g/1,5 g/70 ml boli pripravené v anaeróbnom boxe 
(atmosféra N2). Interakcia smektitov s kovovým práškovým železom (Fe0) bola uskutočnená formou 
nádobkových experimentov, pri teplote 75 °C, počas 35 dní v prostredí bez prístupu vzduchu (atmosféra N2). 

Po ukončení experimentov boli vzorky zmrazené a neskôr postupne analyzované rtg difrakčnou 
analýzou, infračervenou spektroskopiou, HRTEM, BWA metódou.   
   
Výsledky a diskusia 
Vo všetkých vzorkách bolo po experimentoch detekované reziduálne kovové Fe0. Počas experimentov došlo 
k vzniku nových minerálov: magnetitu a malého množstva 1 : 1 fylosilikátov a lepidokrokitu. Intenzita všetkých 
rtg difrakčné reflexov smektitu, výrazne poklesla, u niektorých smektitov (napr. SWa-1) všetky smektitové 
reflexy takmer zmizli.  

Infračervenou spektroskopiou neboli detekované žiadné výrazné zmeny v tetraedrickej sieti smektitu, 
avšak v oktaedrickej sieti nastali značné zmeny. V oblasti 900 – 800 cm-1 došlo k výraznému poklesu intenzít 
OH väzieb v štruktúre smektitu. Boli tiež detekované zmeny pozície OH skupín v oblasti ~ 3600 cm-1. Tieto 
spektrálne zmeny súvisia s dehydroxyláciou smektitu a zmenami v spájaní tetraedrickej a oktaedrickej siete 
smektitu. Z OH skupín následne vznikli Fe oxidy (magnetit) a oxyhydroxidy (lepidokrokit), ktoré boli 
potvrdené aj rtg difrakčnou analýzou. 
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BWA technikou sme zistili znižovanie hrúbky kryštalinitov smektitu po experimente. Rovnaký 
výsledok potvrdila aj vysokorozlišovacia elektrónová mikroskopia (HRTEM). Vrstvový náboj sme stanovili 
metódou metylénovej modrej. Počas experimentu došlo k poklesu vrstvového náboja u všetkých smektitov, čo 
súvisí so zvýšením množstva monomérov H-dimeróv.  
 
Záver 
Hlavným reakčným produktom po interakcii smektitov s práškovým kovovým Fe, bol magnetit a malé množstvo 
1 : 1 fylosilikátov a lepidokrokitu. Rtg difrakčná analýza aj infračervená spektroskopia poukazujú na štruktúrne 
zmeny a destabilizáciu smektitu po interakcii s kovovým Fe. Stupeň destabilizácie smektitov po experimente sa 
zvyšuje nasledovne: Saz-1, J < STx-1, SBCa-1, L < Sca-3, < SWa-1. Na destabilizáciu smektitu poukazuje aj 
znižovanie hrúbok smektitových kryštálov po experimente. 
 
Poďakovanie  
Autori ďakujú Dr. Alanovi Majerníkovi za možnosť pripraviť vzorky v anaeróbnom boxe.  
 
Zoznam použitej literatúry 
[1] GUILLAUME, D., NEAMAN, A., CATHELINEAU, M., MOSSER-RUCK, R., PEIFFERT, C., ABDELMOULA, M., 

DUBESSY, F., VILLIÉRAS, F., BARONNET, A., MICHAU, N., 2003: Experimental synthesis of chlorite from 
smectite at 300 °C in the presence of metallic Fe. Clay Minerals, 38: 281-302. 

[2] GUILLAUME, D., NEAMAN, A., CATHELINEAU, M., MOSSER-RUCK, R., PEIFFERT, C., ABDELMOULA, M., 
DUBESSY, F., VILLIÉRAS, F., BARONNET, A., MICHAU, N., 2004: Experimental study of the 
transformation of smectite at 80 °C and 300 °C in the presence of  Fe oxides. Clay Minerals, 39: 17-34. 

[3] LANTENOIS, S., LANSON, B., MULLER, F., BAUER, A., JULLIEN, M., PLANÇON, A., 2005:  Experimental study 
of smectite interaction with  metal Fe at low temperature: 1. Smectite destabilization. Clays Clay Miner. 
53, 6: 597-612. 

[4] WILSON, J., CRESSEY, G., CRESSEY, B., CUADROS, J., VALA RAGNARSDOTTIR, K., SAVAGE, D., SHIBATA, M., 
2006: The effect of iron on montmorillonite stability. (II) Experimental investigation. Geochim. 
Cosmochim. Acta, 70: 323-336.   

 

 163



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 

Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie vrtu Veľké Kršteňany 
(Hornonitrianska kotlina) na základe vápnitých nanofosílií 

 
Silvia Ozdínová 

 
Slovenská akadémia vied, Geologický ústav, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovensko; 

geolsisa@savba 
  
 

Úvod a formulácia cieľa  
Vápnité nanofosílie sú významnou skupinou aplikovanou v biostratigrafii, ale aj v paleoekologických 
a paleooceánologických interpretáciách. Dobré využitie majú vďaka svojím malým rozmerom (do 30 mikrónov), 
rýchlemu evolučnému vývoju a rozsiahlemu geografickému rozšíreniu. Na jeho základe boli vytvorené zonácie 
pre mezozoikum, paleogén a neogén. V tejto práci bola využitá neogénna nanoplanktónová zonácia, ktorú 
vytvoril [4]. 

Paleogénny stupeň eocén (55,8 – 33,9 mil. rokov) je na základe vápnitých nanofosílií definovaný 
nanoplanktónovými zónami NP 10 až NP 20 v zmysle [4]. Hranica paleocén/eocén je charakteristická veľmi 
teplým klimatickým obdobím označovaným ako PETM (Paleogene Eocene Thermal Maximum) a spodný eocén 
obdobím EECO (Early Eocene Climatic Optimum). Počas PETM a EECO nastali zmeny v zložení spoločenstva 
vápnitých nanofosílií, došlo k veľkému vymieraniu druhov a k vyvinutiu sa krátko žijúcich oligotrofných druhov 
označovaných ako CNET (Calcareous Nannofossil Excursion Taxa) zastúpená asociáciou Rhomboaster 
(Tribrachiatus) – Discoaster (Discoaster araneus, D. anartios) [1]. Koncom spodného eocénu nastupuje 
ochladenie, ktoré sa stupňuje a pretrváva až do spodného oligocénu. V spoločenstve vápnitých nanofosílií 
postupne miznú zástupcovia CNET, diskoastery rapídne ubúdajú a miesto nich možno pozorovať nástup 
Prinsiales, ako napr. Reticulofenestra, Dictyococcites, Chiasmolithus [1]. 

Cieľom tohto štúdia bolo pokúsiť sa charakterizovať vápnité nanospoločenstvo v eocénnych 
sedimentoch vrtu, charakterizovať eocénne nanoplanktónové zóny a na základe získaného nanospoločenstva 
vytvoriť paleoekologickú charakteristiku sedimentačného prostredia. 

 
Geologická charakteristika Hornonitrianskej kotliny 
Hornonitrianska kotlina patrí medzi malé terciérne panvy centrálno-karpatského flyšu, ktorý vznikol v moriach 
starších treťohôr, v kotlinách a depresiách Centrálnych Západných Karpát. Spodnú časť paleogénnych 
sedimentov centrálno-karpatského flyšu tvoria transgresívne zlepence borovského súvrstvia, ktoré prechádzajú 
do hutianskeho súvrstvia predstavujúceho mohutný komplex premenlivo vápnitých ílovcov striedajúcich sa 
s jemnozrnnými pieskovcami. Nasleduje zuberecké súvrstvie, ktoré je typicky flyšové súvrstvie tvorené najmä 
pieskovcami, zriedkavejšie zlepencami striedajúcimi sa s ílovcami. Naň nadväzuje bielopotocké súvrstvie 
zastúpené pieskovcovým flyšom a pucovské zlepence. Hornonitrianska kotlina je tvorená vápnitými 
prachovcami, ílovcami, pieskovcami, tufitmi, pestrými uhoľnými ílmi, uhlím, zlepencami a organodetrickými 
vápencami. 
 
Materiál a metódy 
Vzorky na štúdium vápnitého nanoplanktónu sa odoberajú najmä z pelititických hornín (slienitých a ílovitých) 
s obsahom CaCO3. Obsah CaCO3 bol zisťovaný pomocou 4% roztoku kyseliny chlorovodíkovej.  

Preparáty možno pripraviť viacerými spôsobmi: jednoduchá prášková metóda, pipetová metóda, metóda 
krátkeho odstreďovania a metóda gravitačného usadzovania. V mojej práci som použila na prípravu preparátov 
metódu gravitačného usadzovania: v skúmavke sa zalejú asi 3 g horniny destilovanou vodou. Suspenzia sa nechá 
sedimentovať 1 – 2 min., následne sa kvapalina zleje nad usadenou frakciou do druhej skúmavky a nechá usadiť 
45 minút pri výške vodného stĺpca 45 mm. Kvapalina sa vyleje nad usadenou frakciou, z ktorej sa pripraví 
preparát. 

Pripravené preparáty vápnitého nanoplanktónu je možné pozorovať vo svetelnom mikroskope alebo pri 
rastrovacom elektrónovom mikroskope. Pri štúdiu vo svetelnom mikroskope sa môže vápnitý nanoplanktón 
pozorovať pri rovnobežných alebo skrížených nikoloch. Pracovala som s mikroskopom zn. Olympus BX50, pri 
zväčšení 1250x, s použitím objektívov 63x a 100x. Získané údaje sa ďalej spracovávajú na PC v programe 
CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Excel. 
 
Výsledky 
Vápnité nanospoločenstvo študovaného vrtu Veľké Kršteňany bolo kvantitatívne i kvalitatívne pomerne bohaté. 
Z vrtu bolo preštudovaných 33 vzoriek a na základe získaných výsledkov boli stanovené nanoplanktónové zóny 
NP 12 – NP 16. V najspodnejšej časti vrtu (vzorky VK 015, VK 014) bola stanovená zóna NP 12 - Tribrachiatus 

 164



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 

orthostylus na základe prítomnosti druhov Ellipsolithus macellus a Tribrachiatus orthostylus. Tieto druhy majú 
svoj posledný výskyt vo vrchnej časti zóny NP 12. Zóna NP 13 - Discoaster lodoensis (interval medzi vzorkami 
VK 013 – VK 08) bola stanovená na základe absencie druhu Tribrachiatus orthostylus, ktorý má svoj posledný 
výskyt na vrchole tejto zóny. Zóna NP 14 - Discoaster sublodoensis bola určená na základe prítomnosti druhu 
Lanternithus minutus, ktorý má svoj prvý výskyt na báze zóny NP 14. Vo vzorkách z tohto intervalu bol 
pozorovateľný nárast druhu Discoaster, ktorý indikuje EECO (Early Eocene Climatic Optimum, [1]). 
V spoločenstve sa najviac vyskytovali druhy Discoaster barbadiensis and D. saipanensis. Najväčší boom 
diskoasterov bol pozorovaný vo vzorkách VK 08 až VK 05, kde tvorili asi 20% spoločenstva. V ďalších 
vzorkách ich počet postupne klesal. Zóna NP 15 - Chiphragmalithus alatus bola charakteristická chudobným 
nanospoločenstvom v intervale vzoriek VK 4 – VK 10. V tejto zóne bol badateľný veľký úbytok diskoasterov 
a nástup druhov Dictyococites bisectus, Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus floridanus, Reticulofenestra sp. 
Zóna NP 16 - Discoaster tani nodifer bola určená na základe prítomnosti druhu Helicosphaera compacta, ktorá 
je charakteristická pre vrchnú časť zóny NP 16. Táto zóna bola určená v intervale vzoriek VK 11 – VK 15. 

Paleoekologické vyhodnotenie: Na základe zisteného nanospoločenstva bolo možné v eocénnych 
sedimentoch vrtu pozorovať klimatické udalosti ako PETM a EECO a taktiež asociáciu druhov CNET. Vo 
vzorkách z najspodnejších častí vrtu (interval vzoriek medzi VK 015 – VK 08) bol spozorovaný vysoký podiel 
druhov ako Tribrachiatus orthostylus, Elipsolithus macellus, Pemma pappilatum, ktoré sú považované za 
oligotrofné a reagujú na zmenu chemizmu, nutričných hodnôt a zvýšenú teplotu morskej vody. Vo vzorkách VK 
08 až VK 4 bol badateľný boom diskoasterov, ktorý charakterizuje najteplejšie úsek PETM. V nasledujúcich 
vzorkách je badateľný úbytok diskoasterov. Začali sa objavovať plakolity (od vzorky VK 4), ako napr. 
Dictyococites bisectus, Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus floridanus, Reticulofenestra sp., 
charakterizujúce klimatické zmeny v podobe ochladzovania. Nanospoločenstvo zo vzoriek z rozpätia VK 10 – 
VK 15 bolo kvantitatívne i kvalitatívne chudobné a vzniknutý jav možno porovnať so „Zónou s netypicky 
ochudobnenou asociáciou“, ako to opísala [2] pri svojom štúdiu vápnitých nanofosílií zo stredno až 
vrchnoeocénnych sedimentov Západných Karpát. 
 
Diskusia 
Vo vrte Veľké Kršteňany boli zistené nanoplanktónové zóny NP 12 až NP 16, charakteristické pre stredný až 
vrchný eocén. Vrt bol taktiež biostratigraficky vyhodnotený na základe foraminifer [5] a získané výsledky spolu 
navzájom korešpondujú. 

V intervale VK 015 až VK 02 bol na základe foraminifer určený stredný eocén – ypres, foraminiferová 
biozóna P9 [3] zastúpená druhom Subbotina (T) boweri. V intervale VK 02 – VK 8 bol určený spodný – stredný 
lutét s foraminiferovými zónami P10 – P11 s charakteristickými druhmi Acarinina cuneicamerata, A. bullbrooki, 
A. interposita, A. matthewsae. Vrchno lutétsko-foraminiferové spoločenstvo bolo zastúpené zónami P 11 – P 12 
s významnými druhmi Morozovella aragonensis, M. crater, M. spinulosa. Hranica vrchný lutét – barton bola 
charakterizovaná foraminiferovými biozónami P 13 – P 14 s druhmi Acarinina (T.) topilensis a Morozovelloides 
crassata [5]. 
 
Záver 
V eocénnych sedimentoch vrtu Veľké Kršteňany boli nájdené stredno až vrchnoeocénne nanoplanktónové zóny 
NP 12 – NP 16. Vo vrte boli na základe zisteného vápnitého nanospoločenstva zaznamenané klimatické zmeny 
charakteristické pre eocén.V najspodnejších vzorkách vrtu VK 015 až VK 08 sa nachádzali teplomilné druhy ako 
Tribrachitus ortostylus, Discoaster sp., Fasciculithes sp., typické pre obdobie PETM. Obdobie teplotného 
optima EECO bolo zaznamenané v intervale vzoriek (VK 08 – VK 4), ktoré bolo charakterizované boomom 
diskoasterov (vyskytovali sa najmä druhy Discoaster barbadiensis a D. saipanensis). V intervale vzoriek VK 4 - 
VK 15 bolo možné pozorovať postupné ochladzovanie, v dôsledku čoho dochádzalo k úbytku diskoasterov 
a k nástupu plakolitov, ako napr. Dictyococites bisectus, Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus floridanus, 
Reticulofenestra sp, nanospoločenstvo bolo druhovo i kvantitatívne chudobnejšie.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Vznik katódovej luminiscencie (ďalej len CL) súvisí s excitáciou elektrónov na vyššiu energetickú hladinu, 
ktorá je vyvolaná energiou elektrónového lúča dopadajúceho na povrch vzorky. Prúd urýchlených elektrónov 
vyvoláva preskok elektrónu z valenčného do excitovaného stavu. Energia elektrónov dopadom na vzorku 
spôsobuje luminiscenciu. Vo vyššej hladine zostáva elektrón veľmi krátky čas a rýchlo sa vracia do nižšej 
energetickej hladiny. Pri tomto procese sa vyžiari fotón, ktorého vlnová dĺžka závisí od rozdielu energetických 
hladín, na ktorých bol excitovaný, a na ktoré sa vracia. Vlnová dĺžka je vizuálne farebne rozlíšiteľná a intenzita 
svetelného žiarenia charakterizuje distribúciu prímesí obsahujúcich v mineráloch [11].  

CL sa využíva na kvantitatívnu identifikáciu jednotlivých minerálnych fáz napr. rozlíšenie kalcitu (CL 
pásmo 615 nm) od aragonitu (CL pásmo 540 nm). V karbonátových horninách sa pomocou CL dajú farebne 
odlišovať generácie kalcitu a dolomitu. Výhodou CL mikroskopie je pozorovanie zonálnosti kryštálov 
jednotlivých minerálov. CL sa využíva na identifikáciu rastových zón karbonátových schránok organizmov [2]. 
V mineráloch sú pomocou CL rozpoznateľné polohy vyhojenej mikrofrakturácie sekundárnymi procesmi, ktoré 
prejavujú rozdielne znaky, väčšinou nepozorovateľné v polarizačnom mikroskope. V CL sa tieto znaky 
prejavujú posunom vlnovej dĺžky, čo sa odzrkadľuje zmenou farby. Pomocou CL sa dajú vizuálne dešifrovať 
diagenetické, alteračné a rekryštalizačné procesy, ktoré sú ťažko detekovateľné v polarizačnom mikroskope. CL 
sa dajú lokalizovať napr. polohy v karbonátoch obohatené prvkami vzácnych zemín [5].   

CL v karbonátoch vyvolávajú prímesi zastúpené vo forme stopových koncentrácií iónov chemických 
prvkov v chemickom zložení a kryštálových štruktúrach minerálov. Podľa spôsobu akým ovplyvňujú intenzitu 
CL sa rozdeľujú na: aktivátory – ióny zvyšujúce intenzitu CL, zhasínače – ióny potláčajúce intenzitu CL tým, že 
elektróny v excitovanom stave nestrácajú energiu formou svetla, ale tepla,  scitlivovače – luminiscencia vzniká 
pôsobením dvoch rozdielnych iónov súčasne. Pri nižšej koncentrácii Mn2+ v karbonátoch ako 10 ppm sa môžu 
prejaviť scitlivovače mangánu, ktoré sú Pb2+ a Ce3+ [4].   

Cieľom výskumného projektu bola aplikácia CL mikroskopie na štúdium štruktúr metakarbonátových 
hornín a identifikácia vzájomných vzťahov medzi jednotlivými generáciami karbonátových minerálov (kalcit, 
dolomit).  
 
Vymedzenie územia 
Federatská skupina tvorí autochtónny, resp. paraautochtónny sedimentárny pokryv predalpínskeho fundamentu 
(granitoidy) v stredných a južných častiach veporika [3]. Po oboch stranách Dobšinského potoka západne od 
Vyšnej Maše vo svahu Šajby vystupujú svetlé doskovité až masívne kryštalické vápence [1].                 
V stredných častiach karbonátového sledu tuhárskej sukcesie sa vyskytujú masívne a lavicovité, ale 
mezoskopicky penetračne foliované a lineované kryštalické vápence. Miestami prechádzajú do kremitých 
a rohovcových vápencov, obsahujú aj nepravidelné polohy dolomitov. Podľa pozície v slede a analógií s inými 
oblasťami federatskej skupiny sú pravdepodobne vrchnoanisko – ladinského veku. Litostratigraficky najskôr 
môžu zodpovedať steinalmským, wettersteinským a raminským vápencom [3]. 
 

Metodika 
Leštené, grafitom pokovené výbrusy mramorov boli pozorované CL 
mikroskopom Simon – Neuser HC2-LM s horúcou katódou (Obr. 1) na 
Ústave geologických věd Masarykovy univerzity v Brne, ČR. Elektróny 
produkované zahrievaním volfrámového vlákna na teplotu cca 2000 – 
3000 °C vznikajúce okolo katódy sú urýchľované vysokým napätím a 
magnetoopticky smerované na leštený výbrus. Výhodou je vysoké 
priestorové rozlíšenie a možnosť regulácie intenzity prúdu 
prechádzajúceho katódou a tým aj prispôsobenie energie elektrónového 
zväzku.  

Obr. 1 : Schéma katódovo- 
luminiscenčného mikroskopu [5]. 
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Nevýhodou je potreba pokrytia povrchu výbrusu vodivou grafitovou resp. zlatou vrstvou, z dôvodu odvádzania 
elektrického náboja. Vákuové pumpy majú externé vodné chladenie. CL mikroskop umožňuje pozorovanie 
vzoriek aj v polarizovanom svetle [11]. Zvolené analytické podmienky pri pozorovaní dosahovali urýchľovacie 
napätie 14 kV pri prúde 10 – 40 mA/mm2. Výbrusy boli zdokumentované digitálnym fotoaparátom Olympus C 
5060 v prechádzajúcom polarizovanom svetle a so zachytenou luminiscenciou v katódovom svetle. Na 
zachytenie dokonalého kontrastu luminiscencie konkrétneho miesta sa nastavovala rôzna dĺžka expozičného 
času. 
 Kľúčovým aktivátorom vyvolávajúcim vizuálne pozorovateľný luminiscenčný obraz v karbonátoch je 

mangán, pričom prebieha chemická substitúcia Ca2+ za Mn2+ v zložení 
kalcitu a dolomitu. Mangán vyvoláva v pásme od 570 do 640 nm CL 
vizuálne zodpovedajúcu žltej až oranžovo-červenej farbe [8]. Na 
intenzitu luminiscencie vplýva rozsah koncentrácií aktivátorov 
a zhasínačov napr.  mangán v rozsahu 10 – 20 ppm a železo do 150 ppm 
[10]. Najdôležitejším zhasínačom v karbonátoch je Fe2+. Vizuálne 
hodnotenie intenzity sfarbenia karbonátových minerálov, vystavených 
pôsobeniu katódového žiarenia, sa koreluje s analyzovaným množstvom 
Mn2+ a Fe2+. V tabuľke (Tab. 1) sú uvedené charakteristické ióny 
tvoriace prímesi v chemickom zložení karbonátových minerálov 
podieľajúce sa na CL. Okrem mangánu významnými aktivátormi sú 
prvky vzácnych zemín (Sm3+, Tb3+, Dy3+, Eu2+ a Eu3+). V kalcite a 
dolomite sa neaktivuje CL v prípade ak obsah mangánu sa pohybuje 
v nízkych alebo veľmi vysokých koncentráciách, ktoré sprevádzajú 
vysoké obsahy železa (Obr. 2). 

Obr. 2: Oblasti luminiscencie v kalcite a dolomite [8].  
Neprítomnosť luminiscencie spôsobujú nízke koncentrácie Mn a vyhasínanie spôsobujú vysoké koncentrácie Fe. 
 

Tab. 1: Aktivátory, scitlivovače a zhasínače luminiscencie s minimálnou koncentráciou v karbonátoch [9]. 

Aktivátory Scitlivovače Zhasínače 
(activators) (sensitizers) (quenchers) 

> 10 – 20 ppm > 10 ppm > 30 – 35 ppm
Mn2+  Pb2+  Fe2+

Sm3+ Ce3+  Fe3+  
Tb3+   Ni2+

Dy3+   Co2+

Eu2+      
Eu3+      

 
Vizuálne pozorovanie intenzity CL vyvolávajúce sfarbenie kalcitu a dolomitu sa porovnávalo 

s výsledkami analyzovaného množstva mangánu a železa v kalcite a dolomite. Chemické analýzy karbonátových 
minerálov sa robili na Oddelení elektrónovej mikroanalýzy ŠGÚDŠ v Bratislave na elektrónovej mikrosonde 
CAMECA SX 100. Chemické zloženie bolo merané vlnovodisperzným rtg žiarením (WDS). V spätne 
rozptýlených elektrónoch (BSE) bola pozorovaná slabo vyvinutá zonálnosť dolomitových kryštálov. Analytické 
podmienky merania dosahovali urýchľovacie napätie 15 kV, prúd 20 nA a priemer elektrónového lúča 7 – 10 
μm.  
 
Výsledky a diskusia 
V CL mikroskope boli pozorované relikty diagenetických štruktúr a novotvorené metamorfné štruktúry 
vyvolané zmenou vnútornej distribúcie minerálnych zŕn počas neomorfózy (rekryštalizácia) karbonátov. 
Pôvodné sedimentárne vápence postihla agradačná neomorfóza, ktorá sa prejavila nárastom hrubozrnnej 
mozaiky zŕn kalcitových kryštálov. V štruktúre metakarbonátov je pozorovateľný tzv. mozaikový pseudosparit, 
ktorý vznikol počas diagenetického procesu neomorfózy. V CL sa pseudosparit prejavuje slabou intenzitou 
luminiscenčného žiarenia, ktorá má zakalené jadrá kryštálov s jasnejšie luminiscenčnými interkryštálovými 
rozhraniami. Granoblastické štruktúrne usporiadanie karbonátových minerálov pozorované v polarizačnom 
mikroskope je v CL  potláčané. Prekrytie granoblastickej štruktúry, vplyvom pôsobenia katódového žiarenia, 
vyvoláva železo zastúpené v chemickom zložení kalcitu a dolomitu, ktoré pôsobí ako zhasínač luminiscencie. 
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Koncentrická zonálna stavba (Obr. 3) pozorovaná v katódovom svetle vznikla počas rastu 
dolomitových kryštálov, ktoré sú často zakalené od prímesi železa a kalcitových inklúzií. Niekedy sa difúzne 
ohraničená zonálnosť prejavuje v spätne rozptýlených elektrónoch dvojfázovou intenzitou sfarbenia.  
Farebne diferencované prírastkové zóny sú prejavom substitúcie vápnika a horčíka za mangán (aktivátor) 

a železo (zhasínač) v chemickom zložení dolomitov. Koncentrické 
zóny sú paralelné s rastom kryštálov a majú rôznu šírku. 
              CL mikroskopia bola využitá pri štúdiu tvorby jednotlivých 
generácií sparitu vo veterníckom vápenci Malých Karpát [7]. Štúdium 
metamorfných štruktúr v mramoroch z východnej časti Českého 
masívu pomocou CL prinieslo pozitívne výsledky pri identifikácii 
niekoľkých generácií karbonátových minerálov a ostatných 
minerálnych asociácií [6].  

Obr. 3: Príklady zonálnej stavby v karbonátoch. A – koncentrická zonálnosť. B – oscilačná zonálnosť. C – 
sektorová zonálnosť. D – intrasektorová zonálnosť [9].   
 
Záver 
Rekryštalizácia karbonátov prebiehala pri nízkych P – T podmienkach (fácia zelených bridlíc), čo sa odrazilo aj 
pri CL pozorovaní v podobe nediferencovanej kalcitovej matrix. Nediferencované granoblastické štruktúrne 
usporiadanie karbonátových minerálov vyvoláva železo, ktoré pôsobí ako zhasínač CL. Aktivátorom CL 
v metakarbonátoch je mangán, ktorý chemicky substituuje vápnik, čím vyvoláva žiarenie zodpovedajúce žltej až 
oranžovo-červenej farbe. Vizuálne zhodnotenie intenzity sfarbenia minerálov vyvolané katódovým žiarením sa 
porovnávalo s mikrosondovými analýzami mangánu a železa v karbonátových mineráloch.  
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Vienna Basin, situated in the Alpine – Carpathian junction, is regarded as a typical pull-apart basin of rhombic 
shape [1, 11]. The pre-Neogene basement is formed by units of the Rhenodanubian and Carpathian Flysch Belt, 
Northern Calcareous Alps, Central Eastern Alps and Central Western Carpathians. The basin reveals dominantly 
a graben - horst structure. Miocene sedimentary fill, attaining up to 5500m, was deposited in marine, later 
brackish and freshwater environment. Up to the Early Serravallian, the basin can be regarded as a marginal 
embayment of the Central Paratethys Sea. The Late Serravallian evolution of sedimentary environment was 
overprinted by the Central Paratethys isolation from the Mediterranean.  

The Serravallian Vienna Basin paleogeography, as well as character of sedimentary fill architecture 
were influenced mainly by huge deltaic bodies entering the marine environment of basin from the West through 
Zaya graben since the Langhian and from the North towards Moravian Central Depression since the Late 
Serravallian. Deltaic body prograding from the West is very well identifiable on W-E seismic profiles displaying 
distinct clinoforms. During the Late Serravallian the sedimentary environment become shallower, tidal flats and 
wide coastal platforms developed.  

This study focuses on detailed research of the Serravallian sedimentary architecture above all 
identification of 3rd order relative sea-level cycles in marine and later brackish depositional systems. Existence 
of relative sea level changes of 4th order and high frequency cycles with possible orbital forcing were also 
proved (Tab.1).  

 
Tab.1: Chronostratigraphy & Biostratigraphy of the Late Badenian and Sarmatian sediments of the Vienna 
Basin: calcareous nannoplankton [10], foraminifera [3, 4], molluscs [7]; litostratigraphy [12]; Mediteranean sea-
level changes (sensu [5, 6], modified after [2]). 

 
Middle Miocene Serravallian stage in terms of the Mediterranean time scale could be divided into two 

Central Paratethys regional stages; the Late Badenian spanning form 13,6 – 12,7 Ma and the Sarmatian dated 
from 12,7 to 11,6 Ma.  

During the Late Badenian and Sarmatian two individual 3rd order sea- level changes were defined, 
which can be more or less compared with the Haq´s Mediterranean cycles TB 2.5 and TB 2.6 [5, 8] (Tab.1).  

Beside 3rd order cycles also cycles of 4th order developed. From that, two cycles during the Late 
Badenian and other two cycles during the Sarmatian. However, these cycles reveal different features. While the 
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Late Badenian. 4th order cycles point to a rather local development triggered by deltaic lobe swithing, the 
Sarmatian 4th order cycles let us suggest their regional character. This result is well proved also in the South, 
Austrian part of the Vienna Basin [7]. Hence we assume the Late Badenian cycles to originate as a result of 
deltaic avulsion (development was forced by frequent shifts of distributaries), the Sarmatian 4th order cycles 
developed due to the effect of regional shoreline shifts (e.g. regional sea level changes). 

The origin of the Sarmatian high frequency cycles was caused by orbital forcing with typical local 
character of sedimentary facies development. High frequency cycles -parasequence sets are excellently traceable 
within the whole basin. In the northern Vienna Basin (Slovak part) generally 8 high frequency cycles were 
distinguished, highly regarded as result of orbital (climatic) forcing. In addition, the high frequency cycles can 
be more or less confronted with the development of the high frequency cycles - parasequence sets in the 
southern Austrian part of the basin (cycles were caused by eccentricity of Earth axis, with period of 100 ky) 
(Tab.2). 

 
Tab. 2: Sarmatian sedimentary sequence on the Vienna Basin eastern margin (Slovak part); depositional 
environment, trends of sedimentary fill, lithology & astronomical cycles (eccentricity component 400-Ky and 
100-Ky) are marked. Correlation was done on the base of the [9, 7]. SP log from MZ 42 borehole. 

 
Finally, according to obtained data (seismic and well log profiles correlations, sedimentological and 

micropaleontological core analysis) the northern Vienna Basin depositional environment changed from the 
Upper Badenian (Early Serravallian) basin plain to prodelta and later delta slope environment. The prograding 
lower delta plain setting was progressively substituted by environment of the Sarmatian (Late Serravallian) 
brakish tidal flats and coastal plains revealing toward overlaying strata more and more character of swamps and 
marshes.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Minimálne hodnoty podzemného odtoku vypočítané z prietokov povrchových tokov môžu byť použité ako jeden 
z parametrov charakterizujúcich sucho v podzemnej vode (nedostatok množstva podzemnej vody v horninovom 
prostredí). Sucho spôsobovalo a spôsobuje značné škody národnému hospodárstvu. Analýza sucha umožňuje 
racionálnejšie využívanie vodných zdrojov a zvýšenie efektívnosti vodohospodárskej a národohospodárskej 
činnosti. Minimálny podzemný odtok bol hodnotený na povodí hornej Nitry Castanyho metódou a bol 
porovnaný s ročným úhrnom zrážok.  

 
Materiál a metódy 
Podzemný odtok bol vypočítaný na základe údajov o prietokoch na tokoch (Obr. 1) Chvojnica (vodomerná 
stanica Chvojnica), Tužina (vodomerná stanica Tužina), Handlovka (vodomerná stanica Handlová) a Nitra 
(vodomerná stanica Chalmová). Údaje boli získané zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) 
v Bratislave za obdobie rokov 1981 – 2005 
 Na výpočet podzemného odtoku bola použitá  Castanyho metóda. Táto metóda bola použitá preto, lebo 
v porovnaní s inými metódami dáva najnižšie hodnoty odtoku podzemnej vody. Castanyho metóda [1] vychádza 
z tridsiatich po sebe idúcich minimálnych prietokov v roku. Minimálne prietoky reprezentujú odtok podzemných 
vôd z daného povodia. Priemerný podzemný odtok za určité obdobie (obyčajne 10 rokov) stanovujeme ako 
medián z priemerných minimálnych odtokov za jednotlivé roky. Táto hodnota podľa Castanyho reprezentuje 
napájanie hydrografickej siete podzemnými vodami, a teda odpovedá regionálnemu podzemnému odtoku. 
 

 
Obr.1.: Povodie Nitry 

 
Ročný úhrn zrážok bol vypočítaný pre každý hydrologický rok zvlášť z údajov z klimatickej stanice 

Prievidza. Hydrologické roky boli klasifikované z hľadiska vlhkosti, a to z pohľadu percentuálneho podielu 
ročného úhrnu zrážok konkrétneho roka na dlhodobom zrážkovom normále (Tab. 1). Ako zrážkový normál bolo 
použité obdobie rokov 1951 – 1980. 
 
Výsledky a diskusia 
Použitím Castanyho metódy boli stanovené hodnoty podzemného odtoku (Tab. 2) za sledované obdobie 1981 –
2005 pre vybrané povodia nasledovne: tok Chvojnica (vodomerná stanica Chvojnica) 0,055 m3.s-1, tok Tužina 
(vodomerná stanica Tužina) 0,125 m3.s-1, tok Handlovka (vodomerná stanica Handlová) 0,188 m3.s-1 a tok Nitra 
(vodomerná stanica Chalmová) 2,086 m3.s-1.  

 173



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

Tab. 1.: Klasifikácia roka z hľadiska vlhkosti (HZR – ročný úhrn zrážok; ZN – zrážkový normál). 
MS – mimoriadne suchý rok HZR < 60 % ZN 
VS – veľmi suchý rok HZR 60-80 % ZN 
S – suchý rok HZR 80-90 % ZN 
N – normálny rok HZR 90-110 % ZN 
V – vlhký rok HZR 110-120 % ZN 
VV – veľmi vlhký rok HZR 120-140 % ZN 
NV – mimoriadne vlhký rok HZR > 140 % ZN  

  
Tab. 2.: Veľkosť podzemného odtoku vypočítaná Castanyho metódou. 
 podzemný odtok (m3.s-1) 

stanica tok 1981 – 1990 1991 -- 2000 2001 -- 2005 1981 -- 2005 
Chvojnica Chvojnica 0,052 0,056 0,069 0,055 

Tužina Tužina 0,144 0,115 0,126 0,125 
Handlová Handlovka 0,261 0,170 0,135 0,188 
Chalmová Nitra 2,295 1,954 2,047 2,086 

 
Boli zistené dva typy výskytu minimálneho podzemného odtoku. Prvý typ je charakteristický pre 

obdobie leto – jeseň (minimálny podzemný odtok sa vyskytuje hlavne od augusta do októbra). Tento typ sa 
preukázal pri hodnotení podzemného odtoku pre povodie tokov Handlovka (vodomerná stanica Handlová) 
a Nitra (vodomerná stanica Chalmová). Druhý typ je charakteristický pre obdobie zima – jar (od decembra do 
februára) a súčasne leto – jeseň (od júla do októbra). Tento typ sa preukázal pri hodnotení podzemného odtoku 
pre povodie tokov Chvojnica (vodomerná stanica Chvojnica) a Tužina (vodomerná stanica Tužina).  

V nasledujúcej tabuľke (Tab. 3.) je uvedený prehľad vypočítaných ročných úhrnov zrážok 
a klasifikované roky z hľadiska vlhkosti. Z tab. 3 vidno, že najsuchším obdobím bolo obdobie hydrologických 
rokov 1981 – 1990, v ktorom až 7 rokov bolo klasifikovaných ako suchých. Nasledujúce obdobie 1991 – 2000 
bolo oproti predošlému vodnejšie. V prípade povodia toku Chvojnice (vodomerná stanica Chvojnica) boli 
hodnoty podzemného odtoku za obdobie 1981 – 1990 nižšie, ako v období 1991 – 2000. V prípade povodia 
tokov Tužina (vodomerná stanica Tužina), Handlovka (vodomerná stanica Handlová) a Nitra (vodomerná 
stanica Chalmová) boli v suchšom období 1981 – 1990 vyššie hodnoty podzemného odtoku, ako 
v nasledujúcom vodnejšom období. Túto skutočnosť v prípade toku Handlovka (vodomerná stanica Handlová) 
môžeme vysvetliť tým, že tento tok je výrazne ovplyvnený banskou činnosťou a taktiež tok Handlovka výrazne 
ovplyvňuje povodie toku Nitry na vodomernej stanici Chalmová. Vplyv antropogénnej činnosti na tieto povodia 
tokov boli preukázané aj pri výpočte podzemného odtoku modelom BILAN [2]. Obdobie rokov 2001 – 2005 nie 
je z hľadiska hodnotenia podzemného odtoku Castanyho metódou (viď vyššie) dostatočne dlhé, preto ho 
môžeme brať len ako orientačné.  

 
Tab. 3.: Ročný úhrn zrážok a klasifikácia roka z hľadiska vlhkosti. 

hydrolog. 
rok 

úhrn zrážok 
(mm) 

klasifikácia roka 
 z hľadiska vlhkosti 

hydrolog. 
rok 

úhrn zrážok 
(mm)  

klasifikácia roka 
 z hľadiska vlhkosti 

1981 602,4 89,64 – S 1994 969,5 144,27 – MV 
1982 549,5 81,77 – S 1995 685,9 102,07 – N 
1983 573 85,27 – S 1996 675,2 100,48 – N 
1984 632 94,05 – N 1997 530,3 78,91 – VS 
1985 600 89,29 – S 1998 768,1 114,30 – V 
1986 699,4 104,08 – N 1999 622,2 92,59 – N 
1987 565,8 84,20 – S 2000 597,8 88,96 – S 
1988 723,8 107,71 – N 2001 616,5 91,74 – N 
1989 559,3 83,23 – S 2002 835 124,26 – VV 
1990 538,4 80,12 – S 2003 515,3 76,68 – VS 
1991 477,3 71,03 – VS 2004 669 99,55 – N 
1992 676,6 100,68 – N 2005 732,9 109,06 – N 
1993 583,5 86,83 – S    

   
 
Záver 
Hodnoty minimálneho podzemného odtoku boli vypočítané Castanyho metódou za sledované obdobie 1981 – 
2005 pre povodie hornej Nitry. Castanyho metóda bola použitá z toho dôvodu, že spomedzi iných metód 
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najlepšie charakterizuje sucho v podzemnej vode (nedostatok množstva podzemnej vody v horninovom 
prostredí).  
 Zistené boli dva typy výskytu minimálneho podzemného odtoku. Prvý typ je charakteristický pre 
obdobie leto – jeseň a druhý typ pre obdobie zima – jar a súčasne leto – jeseň. Za obdobie hydrologických rokov 
1981 – 1990 boli vo väčšine prípadov zistené vyššie hodnoty podzemného odtoku ako v nasledujúcom 
vodnejšom období z dôvodu antropogénneho ovplyvnenia tokov.  
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Úvod  
Oblasť centrálnych Západných Karpát je budovaná množstvom príkrovov, formovaných počas kriedovej až 
spodnoterciérnej kolízie [1, 2]. Tieto sú štruktúrne rozdelené výraznými kriedovo-spodnoterciérnymi 
presunovými plochami a tektonickými zónami na tatrickú, veporickú a  gemerickú superjednotku. Formovanie 
týchto príkrovov bolo sprevádzané tvorbou strižných zón a metamorfózou [1, 2, 3, 4]. 

V týchto zónach, ako jedna z hlavných minerálnych skupín vystupujú svetlé sľudy (muskovit, fengit). 
Štúdiom zmeny chemického zloženia týchto fáz, sa dajú určiť tektonometamorfné podmienky pri vzniku týchto 
strižných zón. Hlavné metódy sú elektrónová mikroanalýza (EMPA), mikro-Ramanova a Mössbauerova 
spektroskopia. 
 
Vymedzenie územia  
V Západných Karpatoch rozlišujeme šesť hlavných strižných zón, ktoré sú stručne charakterizované od severu 
na juh ako: 
1. Severo-infratatrická strižná zóna – formovaná počas skracovania/podsúvania silno stenčenej kôry pasívneho, 

a neskôr aktívneho kontinentálneho okraja juhopeninského oceána. Tlaky a teploty sa odhadujú na Pmin = 600 
MPa a Tmax = 250 ºC. 

2. Juho-infratatrická strižná zóna – formovaná v rámci skrátenej/posunutej stenčenej kôry kontinentálneho 
okraja pri Pmin = 500 MPa a Tmax = 300 ºC. 

3. Báza tatrickej strižnej zóny – formovaná v prednej časti zhrubnutej kôry (nepravidelne stenčenej v jure – 
kriede), v príkrovoch tatrickej superjednotky. Tlaky a teploty sú odhadnuté na P = 300-500 MPa a Tmax = 350 
ºC. 

4. Severoveporická strižná zóna – formovaná v stenčenej kôre. Tlaky a teploty odhadujeme na Pmin = 500 MPa, 
Tmax = 400 ºC. 

5. Strižná zóna na hranici severného a južného veporika – formovaná na severnom okraji stenčenej kôry pri 
permsko-triasovej extenzii. Tlaky a teploty sú odhadnuté na Pmax = 900 – 1000 MPa a T = 450 – 500 ºC, 
lokálne 600 °C. 

6. Juhoveporická strižná zóna - formovaná na južnom okraji stenčenej kôry pri permsko-triasovej extenzii, 
kriedovom pochovaní a exhumácii. Tlaky a teploty sa odhadujú na Pmax = 700 – 1000 MPa a T = 400 – 550 ºC, 
lokálne 600 °C [5, 6]. 

 
Materiál a metódy  
Z uvedených strižných zón boli odobraté horninové vzorky, z ktorých sa pripravili leštené výbrusy pre EMPA 
a mikro-Ramanovu spektroskopiu. Vyseparované svetlé sľudy sa použili na Mössbauerovu spektroskopiu. 
 Elektrónová mikroanalýza: Vzorky sme analyzovali na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra na 
prístroji CAMECA SX 100 a v univerzite v Innsbrucku na prístroji JEOX JXA-8100. Použité urýchľovacie 
napätie bolo 15 kV a prúd 20 nA. Priemer lúča sa pohyboval v rozpätí od 2 do 10 μm. EMPA analýzy som 
použil na zistenie chemického zloženia sľúd a následnú klasifikáciu [6]. 
 Mikro-Ramanova spektroskopia: Ramanove spektrum bolo získané s HORIBA JOBIN YVON 
LabRam-HR 800 Raman micro-spektrometrom. Zrná vo výbrusoch boli excitované pri izbovej teplote 30 mW 
Ar+-laserom s vlnovou dĺžkou 515 nm a 532 nm. Priemer lúča dopadajúceho na povrch vzorky bol približne 1 
μm s výkonom 5 mW. Na analýzu som použil tie isté leštené výbrusy ako pri EMPA. Pokiaľ to bolo možné 
analyzoval som rovnaké zrná oboma spôsobmi. Mikro-Ramanovou spektroskopiou sa dajú odlíšiť muskovit od 
fengitu na základe posunu maxím v spektre [6]. 
 Mössbauerova spektroskopia: Vyseparované svetlé sľudy boli merané pri izbovej teplote štandardným 
Mössbauerovým spektrometrom, s použitím Co (Rh) zdroja. Spektrá boli vyhodnotené programom NORMOS. 
Mössbauerova spektroskopia dokáže rozlíšiť Fe2+ a Fe3+ zložku, čo nie je možné elektrónovým 
mikroanalyzátorom. Navyše umožňuje identifikáciu všetkých fáz obsahujúcich železo. Muskovit a fengit sú 
reprezentované Mössbauerovým spektrom ako superpozícia niekoľkých quadrupólových dubletov 
zodpovedajúcim Fe2+ a Fe3+. Muskovit a fengit sú rozlíšiteľné vďaka Fe2+ quadrupólovému dubletu, ktorý je v 
rozsahu 2.9 – 3.0 mm/s pre fengit, a 2.6 – 2.7 mm/s pre muskovit [6]. 
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Výsledky a diskusia 
Študované vzorky obvykle obsahujú jednu fázu svetlej sľudy. Avšak v časti vzoriek sa nachádza 
predmetamorfný muskovit spolu s novotvoreným fengitom. Prehľad chemických analýz časti vzoriek je 
v tabuľke č.1. Analýzy sú prepočítané na 11 kyslíkov. Hlavný rozdiel medzi muskovitom a fengitom je v obsahu 
Si a Al-muskovit má nižší obsah Si a vyšší obsah Al. Vzorka TIS-2 má doplnený obsah dvoj- a trojmocného 
železa z Mössbauerovej spektroskopie [6].  

Príklad Mössbauerových spektier je na obrázku 1 a 2. Spektrum vzorky PI-3 (Obr. 1) je typické pre 
muskovit. Vo vzorke prevláda dvojmocné železo, čo sa prejavuje jeho širším dubletom. Dublet trojmocného 
železa je nevýrazný. Vzorka TIS-2 (Obr. 2) ukazuje typické spektrum fengitu, s prevládajúcim trojmocným 
železom. Na spektre sa to prejaví ako úzky dublet. Dublet dvojmocného železa je veľmi slabý [6]. 

Najsilnejší posun maxím v Ramanových spektrách svetlých sľúd sa prejavuje okolo hodnoty 410 cm-1, 
a závisí od obsahu Si p. f. u. a pomeru Si/Al p. f. u. Čiastočný posun je aj na hodnotách okolo 3620 cm-1 (OH 
skupina). Rozdiel medzi maximami v okolí 410 cm-1 nameranými pre muskovit a fengit rastie s obsahom Si 
a Si/Al [6]. Typické Ramanove spektrum pre muskovitu je zo vzorky PET-1 (Obr. 3) a pre fengit zo vzorky TIS-
2 (Obr. 3). Najlepšie je tento posun dokumentovateľný zo vzoriek ktoré obsahujú predmetamorfný muskovit a aj 
novotvorený fengit. Príkladom je vzorka MK-P (Obr. 4), kde je viditeľný posun z 412 cm-1 na 424 cm-1 a z 3624 
cm-1 na 3616 cm-1 [6]. 
 
Tab.1: Prehľad EMPA analýz vybraných 
vzoriek. 

hmot. % ox. PI-3 MK-P MK-P PET-1 TIS-2 

Tekt. jedn. INF TAT TAT SVE JVE 

 Ms Ms Phg Ms Phg 

SiO2 46,61 46,89 49,93 45,60 47,40 

TiO2 0,67 0,93 0,19 0,23 1,05 

Al2O3 35,85 34,94 28,24 35,12 26,67 

Cr2O3 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 

Fe (tot.)     6,79 

FeO 1,16 1,72 4,54 1,63 1,19 

Fe2O3     5,61 

MnO 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

MgO 0,59 0,81 1,88 0,56 1,55 

CaO 0,02 0,07 0,02 0,02 0,00 

Na2O 1,59 0,38 0,03 1,55 0,08 

K2O 8,69 10,03 11,17 8,88 11,30 

F 0,00 0,06 0,09 0,00 0,00 

Cl 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

NiO 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 

Suma 95,20 95,84 96,10 93,63 94,90 

Si 3,08 3,12 3,37 3,10 3,27 

Al 3+ (IV) 0,92 0,88 0,63 0,90 0,73 

Al 3+ (VI) 1,87 1,85 1,61 1,91 1,44 

Ti 0,03 0,05 0,01 0,01 0,05 

Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fe3+     0,24 

Fe2+ 0,06 0,10 0,26 0,09 0,07 

Mn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mg 0,06 0,08 0,19 0,06 0,16 

Ca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Na 0,20 0,05 0,00 0,20 0,01 

K 0,73 0,85 0,96 0,77 0,99 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Obr. 1: Mössbauerove spektrum muskovitu zo vzorky 
PI-3. Quadrupólový dublet má hodnotu 2,67 mm/s. 
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Obr. 2: Mössbauerove spektrum fengitu zo vzorky 
TIS-2. Quadrupólový dublet má hodnotu 2,96 mm/s. 
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Obr. 3: Ramanove spektrá muskovitu (vzorka PET-1) a fengitu (vzorka TIS-2). 

 

 
Obr. 4: Detail Ramanových spektier vzorky MK-P. Spodné spektrum je muskovit, vrchné fengit. 

 
Záver 
Zmeny chemického zloženia svetlých sľúd v strižných zónach najlepšie dokumentuje elektrónová mikroanalýza. 
Tieto výsledky sú taktiež široko využiteľné, napríklad v geotermobarometrii. Mössbauerova spektroskopia 
dopĺňa obsah dvojmocného a trojmocného železa k elektrónovej mikroanalýze (čo je dôležité najmä pre 
klasifikáciu), ale pomocou Mössbauerových spektier, sa na základe quadrupólových dubletov, dá rozlíšiť 
muskovit od fengitu. Výhodami mikro-Ramanovej spektroskopie je hlavne rýchlosť a jednoduchosť analýzy. 
Ďalšou výhodou je možnosť merať minerálne zrná s veľkosťou približne 1 – 5 μm, čo je bežná veľkosť 
kryštálov novotvorenej svetlej sľudy. Z posunu vlnovej dĺžky zo získaných Ramanových spektier možno určiť 
či analyzovaný minerál je fengit alebo muskovit. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Práca sa zaoberá mineralogicko-petrologickým a geochemickým výskum ryolitov a  dacitov gočaltovskej 
skupiny južného gemerika a príkrovu Bôrky (Meliatikum). Cieľom je geochemicko-petrologická  charakteristika 
vulkanizmu a jeho geotektonická  pozícia. 
 
Opis sledovanej lokality  
Gočaltovská skupina je vulkanosedimentárna terigénna formácia, ktorej určujúcim znakom je vysoký obsah 
minerálne zrelého detritu. Tvoria ju dve litostratigrafické jednotky, rožňavské a štítnické súvrstvie, usporiadané 
od spodnej časti smerom nahor [1, 9]. Vulkanické členy sú zastúpené predovšetkým v jej spodnom súvrství. 
Produkty vulkanizmu predstavujú len niekoľko percent z objemu celej gočaltovskej skupiny. Prevládajú 
vulkanoklastiká nad výlevmi horninami. Gočaltovská kupina zastupuje mladopalezoický vývoj v južnej časti 
gemerika a v celom rozsahu svojho zachovania je evidentne v autochtónnej pozícii na svojom staropaleozoickom 
podloží. Komplikovanejší charakter stavby je na styku terigénno-vulkanogénnej gočaltovskej skupiny s 
meliatskou skupinou, ktorej časť tektonických šupín reprezentovaných bučinským súvrstvím (príkrov Bôrky) [5] 
je litologicky porovnávaná s rožňavským súvrstvím južného gemerika. Charakteristickým znakom južnej časti 
gemerika je šupinovitá stavba, na ktorej sa podieľajú vrchné časti gočaltovskej skupiny a sekvencie meliatskej 
skupiny. Tento štýl je ovplyvnený existenciou rožňavskej zlomovej zóny [9]. 
 
Materiál a metódy 
Terénny výskum bol zameraný na odber vzoriek. Odobrali sa štyri reprezentatívne vzorky (1\SM, 2\SM, 4\SM), 
z oblasti Hrádku (rožňavské súvrstvie) a (3\SM) z oblasti Bučiny (bučinské súvrstvie) príkrov Bôrky. Z menších 
kompaktných kusov boli zhotovené výbrusy, ktoré boli následne skúmané bodovou chemickou analýzou na 
mikrosondovom analyzátore CAMECA SX 100 na ŠGÚDŠ v Bratislave. Druhá časť bola  podrobená 
viacnásobnému drveniu. Z toho (20g) z každej vzorky bolo pulverizovaných na vzorku požadovanej analytickej 
zrnitosti. Vzorky boli analyzované v laboratóriách ACME v Kanade. Nepulverizovaná časť bola použitá na 
vyseparovanie akcesorických minerálov v separačnom laboratóriu SAV (Banská Bystrica) a Prírodovedeckej 
fakulte UK. Jedna vzorka bola sitovaná a zrnitostná frakcia pod 0,9 mm bola následne koncentrovaná na 
Vilfeyho stole na SAV (Banská Bystrica). Získaná frakcia bola  separovaná v elektromagnetickom poli 
izodynamického separátora COOK na Katedre mineralógie a petrológie, Prírodovedeckej fakulty UK, pričom 
bol získaný koncentrát diamagnetickej frakcie oddelený od Fe-Ti oxidov (paramagnetická frakcia). 
Z diamagnetickej frakcie boli pod binokulárnou lupou z frakcie pod 0,9 mm vyseparované zirkóny, nalepené na 
podložné sklíčko s obojstrannou lepiacou páskou, pozlátené a ďalej študované metódou SEM. 

 
Výsledky a diskusia 
Podľa TAS (total alkali vs. silica) klasifikačného diagramu 
[3] vzorky 1\SM, 2\SM, 4\SM spadajú do poľa ryolitov 
a 3\SM do poľa dacitov. Uvádzané sú spolu so archívnymi 
údajmi, ktoré spadajú do poľa ryolitov, dacitov, 
trachyandezitov a andezitov (Obr.1.). Celkovo majú  
študované ryolity a dacity zvýšené obsahy K2O (priemerná 
hodnota 6,7 hmot. %). Obsahy Na2O sú relatívne  nízke 
(priemerná hodnota je 0,1 hmot. %). Veľmi nízke sú hodnoty 
koncentrácie CaO (priemerná hodnota je 0,02 hmot. %). 
Priemerné hodnoty SiO2 sú 73,05 hmot. %. Obsahy TiO2 sú 
v priemere 0,34 hmot. %. P2O5 je koncentrované tiež v malej 
miere t.j. 0,03 hmot. %. Obsahy Al2O3 majú priemernú 
hodnotu 15,04 hmot. %.  

Obr. 1: Klasifikačný TAS diagram  
(Na2O + K2O / SiO2) študovaných hornín [3]. 
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Priemerná hodnota Fe2O3 je 2,14 hmot %. Koncentrácie MnO sú veľmi nízke (priemerne 0,01 hmot. %).   
V súvislosti s vysokými obsahmi K a nízkymi obsahmi Ca a Na môžeme tieto horniny označiť ako 

subalkalické ryolity. Na základe veľmi nízkych obsahov Ca a Na voči menej zníženým obsahom Al nám 
študované ryolity - dacity spadajú do poľa peraluminóznych vulkanických hornín, ktorý určuje Shandov index 
(index nasýtenia hliníkom)  s hodnotami A/CNK: 1,68 - 2,64; A/NK: 1,69 - 2,45 [4]. Hodnoty Ca sú oproti 
archívnym vzorkám, nižšie až nulové. To sa prejavuje na takmer lineárnom trende bodov pozdĺž diskriminačnej 
priamky (Obr.2) [8].    

Obsahy stopových prvkov nesú typické znaky 
A-typových postorogénnych resp. anorogénnych
magmatických suít obohatených o Si [10]. Z hľadiska 
odčlenenia  A-typových suít od M, I a S typových je 
pomer Ga/Al vs. Zr základným diskriminačným 
parametrom [10] (Obr.3.). Ďalej bol použitý
diskriminačný diagram Zr + Nb + Ce + Y vs. (K2O + 
Na2O) / CaO vhodný aj pre nízko až stredne alterované 
horniny [10] (Obr.3.). Študované ryolity-dacity A –typu 
sa na základe diskriminačných diagramov vybraných 
stopových prvkov (Nb, Ta, Y, Yb), ktoré sú relatívne  
nezávislé od stupňa alterácie sa môžu interpretovať 
z tektonického hľadiska ako vnútroplatňové, postkolízne 
typy [6] – obr.4, ktoré sú geochemickým ekvivalentom 
granitoidov A-typu [2] 
 

 

  

                                       
 
Obr. 3: Diskriminačné diagramy A-typových suít pre ryolity-dacity gočaltovskej skupiny a príkrovu Bôrky; A: 
FG-frakciované granity, OGT-nefrakciované M-, I- a S typy granitov [8,10]. 
 

                        
 
Obr. 4: A- Diskriminačný diagram Y vs. Nb, B-variačný diagram. Yb vs SiO2; WPG: vnútroplatňové granity, 
SYN-COLG: synkolízne granity, VAG: granity vulkanických oblúkov, ORG: granitoidy oceánskych chrbtov [6, 
8]. 
  

Obr. 2: Diskriminačný diagram A/CNK vs. A/NK 
hornín A-typu [4,8].
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Zirkóny zo vzorky 4/SM sú charakteristické hlavne subtypom D, P5, J4, J5. Typologické ťažiská sa pohybujú 
v intervale I.A. =  600 - 700 a I.T. = 750 - 900. čo preukazuje vysokoteplotný, sub-alkalický magmatický zdroj 
[7, 8]. 
 
 
 
 
Obr. 5: Typologický diagram ťažísk zirkónov zo študovaných 
vulkanitov južného gemerika a príkrovu Bôrky podľa Pupina (1980). 
(A.B.) = alkalické bazalty, (A.R.) = alkalické série ryolitov z 
anorogenických komplexov, (C.A.R.) = vápenato-alkalické série 
ryolitov (orogénne), (M.) = migmatity, (t.) = trachyandezity, (T) = 
tonality [8] 
 
 
 
Záver 
Petrologicko-geochemická analýza ryolitov/dacitov a ich vulkanoklastík z rožňavského súvrstvia z južného 
gemerika a z bučinského súvrstvia z meliatskej jednotky potvrdila alkalický, anorogénny typ vulkanizmu.  
Typológia zirkónov z týchto hornín preukázala vysokoteplotný, sub-alkalický magmatický zdroj. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Zmeny v druhovom zložení organizmov na hranici triasu a jury boli dlho považované za jedno z piatich 
najväčších vymieraní fanerozoika [24]. Podľa niektorých [20], vymiznutím približne 50% čeľadí stavovcov 
kvantitatívne predčili vymieranie na hranici kriedy a terciéru. V posledných rokoch došlo k spochybneniu 
existencie masového vymierania tetrapódov na hranici T/J [13], dokonca aj samotného katastrofického 
vymieracieho eventu [7, 25]. Navrhnutý bol model viacerých vymieraní v priebehu vrchného triasu [3, 26]. Ich 
výsledkom bolo, okrem iného, vymiznutie pestrých terestrických megafaun z karnu, kedy sa súbežne 
vyskytovali rynchosaury, prvé dinosaury, aetosaury, rauisuchiany, cynodonty a dicynodonty. V réte ich nahradili 
jednotvárne spoločenstvá [8, 15, 16], zložené z teropódnych a sauropodomorfných dinosaurov. Sú 
dokumentované predovšetkým ichnofosíliami, a to aj na našom území v tomanovskom súvrství [18]. 
Predstavovali začiatok terestrickej hegemónie dinosaurov, ktorá pretrvala desiatky miliónov rokov.  
 Biotické zmeny v oceánoch vysvetľuje kolísanie morskej hladiny a odkysličenie morí [25]. Prvé, 
pomerne jednotne prijaté vysvetlenia zmien terestrickej fauny, počítali s úspechom dinosaurov v kompetícii s 
významnými nedinosaurími plazmi. Za jeho príčinu pokladali napríklad fyziologické výhody ako endotermia a 
adaptácie v telesnej stavbe (vzpriamená chôdza). Početné námietky vzniesol Benton [2, 4]. Tvrdil, že fosílny 
záznam nepodporuje model kompetície, ale model oportunizmu, kedy dinosaury oportunisticky zaujali voľné 
ekologické niky po vymretí iných veľkých plazov. Stalo sa tak vo dvoch vlnách, začiatkom noriku 
bylinožravými sauropodomorfami a začiatkom jury dravými dinosaurami. Zavrhol nadradenosť telesných a 
fyziologických adaptácií dinosaurov, lebo prítomnosť vzpriamených končatín sa preukázala aj u iných 
archosaurov (aetosaurov, rauisuchianov, primitívnych krokodylomorfov), kým prítomnosť endotermie nemožno 
u raných dinosaurov uspokojivo dokázať. Model oportunizmu sa stal, zdá sa, všeobecne akceptovaným [4]. 
 Z modelu oportunizmu Benton odvodil dve predpovede [2]: 1. veľké synapsidy alebo rynchosaury 
nebudú nachádzané spolu s veľkými dinosaurami, ale sa budú vyskytovať v starších sedimentoch. 2. 
rynchosaury budú na južnej pologuli združené s dikroidiovou flórou a dinosaury s flórou konifer. Prvý bod 
falzifikuje prítomnosť stôp veľkého sauropodomorfa v brazílskom súvrství Caturrita (karn) spolu s veľkým 
synapsidným dicynodontom Jachaleria [23], výskyt veľkého dicynodonta a dvoch typov veľkých 
sauropodomorfov  argentínskom súvrtsví Portozuelo (výškou na úrovni bedier 1,65 m resp. 2 m, karn, [17]), 
ichnofosílie veľkého dravého dinosaura (výška na úrovni bedier 1,8 m) z karnu Austrálie [26] a prítomnosť stôp 
dicynodonta v sauropodomorfami dominovaných spodných vrstvách elliotského súvrstvia [1]. Druhý bod 
falzifikuje vymretie rynchosaurov koncom karnu, hoci dikroidiová flóra ustupovala až koncom noriku [22]. 
Navyše, veľké sauropodomorfy sa hojne vyskytovali už počas neskorého karnu-noriku aj na južnej pologuli 
(konkrétne v južnej Afrike, [1, 11]), kedy panovala dikroidiová flóra, ojedinele dokonca skôr, v karne súvrství 
Portezuelo a Caturrita [17, 23]. Fosílny záznam tak piliere Bentonovej paradigmy, ktorá dosiaľ uspokojivo 
vysvetľovala neskorotriasové vymieranie stavovcov, nepodporuje práve tak, ako nepodporuje model kompetície. 
Je potrebné navrhnúť alternatívu, ktorá by oba modely doplnila alebo nahradila.  
   
Výsledky a diskusia 
Hlavné nedinosaurie karnivory vrchného triasu, rauisuchiany, vykazujú adaptácie na lov pomalej koristi 
krátkymi nohami a relatívne veľkými hlavami. Dravé dinosaury bipédnosťou a dlhými nohami prispôsobenie na 
lov pohyblivej koristi, spravidla iných dinosaurov.  Kým menšie formy ako Coelophysis sa rýchlo stali 
dominantnými malými-stredne veľkými dravcami aj v biotopoch, kde prevládali herbivorné nedinosaury a 
rauisuchiany ako hlavné veľké predátory [15, 16], veľké dravé dinosaury (dĺžka aspoň 5m) boli okrem 
ojedinelých nálezov (Herrerasaurus - veľký jedinec, Gojirasaurus) viazané na prítomnosť veľkých alebo 
stredne veľkých dinosaurov. Táto diferenciácia koristi pravdepodobne zabraňovala vzájomným interferenciám 
tak, ako aj dnes zabraňuje diferenciácia koristi interferenciám medzi veľkými karnivormi subsaharskej Afriky.  
 U nedinosaurích herbivorov nachádzame spoločné adaptácie ako špecializácia na konzumovanie 
prízemnej a podzemnej vegetácie a krátke končatiny svedčiace o pomalom pohybe. Rané bylinožravé dinosaury 
boli naproti tomu bipédne a dlhonohé, a teda pohyblivé. Pohyblivosť je výborná adaptácia na arídne podmienky, 
čo demonštruje napríklad recentný pštros. Viacerí autori (napr. [9]) pritom už dávnejšie postrehli, že rané 
bylinožravé dinosaury uprednostňovali suchšie habitaty, než herbivorné nedinosaury.  
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 Podnebie vrchného triasu bolo zväčša suché, s úzkym humídnym pásmom okolo rovníka v blízkosti 
pólov [19]. Zovšeobecnene môžeme povedať, že podnebie známych spoločenstiev sa stávalo v priebehu 
vrchného triasu suchším [2]. Príčinou bol drift Pangey na sever, spôsobujúci posun území z humídnejších oblastí 
blízko rovníka resp. blízkych pólom do suchých zemepisných šírok [19]. Počas stupňovania suchých období 
roka sa suché biotopy dinosaurov stávali nehostinnejšími, čo dinosaury „tlačilo“ do prívetivejších biotopov 
nedinosaurov. Malý počet prvotných dinosaurov na náleziskách nedinosaurov je teda spôsobený 
uprednostňovaním suchších oblastí s občasným prekrytím ník, a nie nízkym počtom dinosaurích populácií. 
Vysvetľuje to viaceré problematické nálezy: prečo napriek absencii geografických bariér jestvovali v blízkosti 
rovnako staré spoločenstvá s dominanciou nedinosaurov (newarkská superséria) a dinosaurov (od rovníku 
vzdialenejšie nemecké súvrstvia); nález veľkého (dĺžka 6 – 6,5 m) dravého dinosaura rodu Gojirasaurus [5] v 
noriku Severnej Ameriky bez prítomnosti zodpovedajúcich stôp Eubrontes v ichnofosílnom zázname až do rétu 
[15, 16]; ichnofosílie sauropodomorfov v severoamerickom súvrství Redonda, bez ich kostrových pozostatkov, 
hoci ide jedno z mála súvrství, kde sú ako ichnofosílie, tak kostrové fosílie hojne zachované [10]. 
 Občasný prekryv biotopov nevyhnutne spôsoboval konfrontáciu obidvoch spoločenstiev. Na príklad 
interferencií medzi nimi poslúžia rynchosaury, obmedzené na podzemné časti rastlín a prízemné časti rastlín do 
výšky tretiny ich telesnej dĺžky (spravidla menej než 75 cm). Sauropodomorfom nič nebránilo vztýčiť hlavu do 
výšky viac než dvoch tretín svojej telesnej dĺžky (už 120 cm v prípade malého rodu Saturnalia zo začiatku 
karnu), ale aj konzumovať prízemnú a vďaka pazúrnatým končatinám podzemnú vegetáciu. Dochádzalo k 
amenzalizmu, kedy sauropodomorfy, bez toho, aby samé boli ovplyvnené, nepriaznivo vplývali na bylinožravé 
nedinosaury. Tie, keďže koexistenciu podobne adaptovaných živočíchov zvyčajne zabezpečuje prereferencia 
konkrétnych typov potravy alebo habitatov, ale v prípade zmenšenia zásob potravy  nevyhnutne dochádza ku 
kompetícii [28], sa vplyvom nepriaznivých podmienok dostali do vzájomnej kompetície. A keďže vzájomná 
kompetícia druhov zvyšuje ich zraniteľnosť voči negatívnym vplyvom [28], môžeme konštatovať, že hoci si silu 
nepriamych interakcií amenzalizmu a ich veľký efekt na zloženie a štruktúru spoločenstiev len začíname 
uvedomovať [12], ich vplyv v kritických podmienkach vrchného triasu mal zrejme vážne následky – postupné 
vymieranie herbivorných nedinosaurov v závislosti od adaptácií na arídne podmienky. V nadväznosti na 
amenzalizmom podmienené vymieranie, dinosaury postupne oportunisticky obsadzovali ekologický priestor. 
 Benton považuje prvé dinosaury za nedôležitý komponent faun [2, 4] dokiaľ vrchnokriedové 
vymieranie nespôsobilo vymiznutie dominantných herbivorov. Fosílny záznam však naznačuje ich postupné 
vymieranie, tak ako predpovedá model amenzalizmu. Napr. v juhoafrických súvrstviach nachádzame 
rynchosaury vo vrstvách spodného karnu [14] ale absentujú v spodnej časti elliotského súvrstvia z karnu/noriku, 
kde popri výskyte dicynodontov dominovali sauropodomorfy [1]. Podobnú postupnosť (rynchosaury/-veľké 
traversodonty – dicynodonty – aetosaury) vymierania môžeme pozorovať aj v juhoamerických, 
severoamerických, indických a sčasti európskych súvrstviach [11, 14, 15, 16]. Dlhšie prežitie aetosaurov a 
dicynodontov vysvetľujú síce krátke, ale vzpriamené končatiny, malá veľkosť a teda aj potravinová náročnosť 
preživších druhov a schopnosť (tak ako dinosaury) „žuť črevom“ [21] v prvom prípade, a dlhé, vzpriamené 
končatiny v prípade druhom.   
 Drift Pangey sa prejavil výrazným posunom Gondwany, ale pomerne miernym posunom Laurázie [2]. 
V priaznivejších podmienkach severozápadu Pangey pretrvali nedinosaurie spoločenstvá, hoci ochudobnené, do 
rétu (newarkská superséria). Podobne, v stabilne nízko arídnych podmienkach južného pólu koexistovali 
dicynodonty s dinosaurami až do kriedy [27]. V Gondwane sa naproti tomu bylinožravé dinosaury už v karne-
noriku (spodná časť elliotského súvrstvia [1]) stali dominantnými herbivormi. Tieto zmeny boli nevratné. Keď 
sa koncom noriku usádzala vrchná časť súvrstvia Los Colorados, nepanovalo tu suché podnebie [6], no nedošlo 
k návratu bylinožravých nedinosaurov. Nemôžeme teda tvrdiť, že známe náleziská sa jednoducho posúvali z 
priaznivejšieho podnebia s faunou nedinosaurov do nepriaznivejšieho s faunou dinosaurov.    
  
Záver 
Práca je prínosom identifikáciou postupných biotických zmien, podmienených kompetíciou medzi 
bylinožravými nedinosaurami a amenzalizmom medzi dinosarími a nedinosaurími herbivormi, ako príčin 
vrchnotriasového vymierania. Naviazanie amenzalizmu na arídne podmienky vysvetľuje existenciu temporálne a 
geograficky blízkych spoločenstiev dominovaných dinosaurami a nedinosaurami.  
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Úvod a formulácia cieľa 
Koncentrácie hlavných, stopových a vzácno-zeminových prvkov (REE) sú vhodné na obmedzenie proveniencie, 
zloženia materských hornín a evolúcie paleozvetrávania v zdrojovom regióne. Tieto prvky taktiež umožňujú 
úvahy o identifikácii starých geotektonických prostredí a o kontinentálnej tektonickej evolúcii. Obzvlášť REE 
predstavujú spoľahlivé provenienčné indikátory, pretože sú považované za skupinu prvkov, ktorá je do 
sedimentu prenášaná bez frakcionácie [8], a z tohoto dôvodu odrážajú priemernú REE kompozíciu zdrojového 
materiálu. Názory na geodynamickú evolúciu a geologickú stavbu gemerika (tektonická jednotka Západných 
Karpát) sú nejednoznačné a k zmierneniu tejto ambiguity môže napomôcť aj geochemické štúdium. Predmetom 
štúdia boli metasedimenty rudnianskej formácie gemerika. Cieľom tohto príspevku je na základe petrografického 
a geochemického štúdia zistiť charakter materských hornín. 

 
Vymedzenie územia 
Gemerské pásmo je najvnútornejším a štruktúrne najvyšším pásmom alpínskej príkrovovej stavby Západných 
Karpát. V gemerskom pásme vystupuje basementová tektonická superjednotka gemerikum, na ktorú sú nasunuté 
príkrovové systémy meliatika, turnaika a predovšetkým silicika. Gemerikum tvorí sústavu na sever nasunutých 
imbrikácií a čiastkových príkrovov. Je zložené z paleozoických a mezozoických horninových komplexov. 
Najčastejšie sa vyčleňujú severné gemerikum (klátovská, rakovecká, črmeľská a ochtinská tektonická jednotka) 
a južné gemerikum (gelnická alebo volovecká a štóska tektonická jednotka) [7]. Paleozoikum gemerika je 
budované staro- a mladopaleozoickými komplexami, pričom tieto komplexy boli delené do piatich 
litostratigrafických skupín. Staršie paleozoikum bolo reprezentované gelnickou a rakoveckou skupinou. Mladšie 
paleozoikum zasa dobšinskou, krompašskou a gočaltovskou skupinou [1]. Karbónske komplexy gemerika 
označili [1] ako dobšinská skupina a táto vystupuje v jeho severnej a západnej časti. Dobšinská skupina je 
generálne tvorená terigénnymi, vulkanicko-terigénnymi a karbonátovými litofáciami. Autory v rámci nej 
definovali štyri stratigrafické sekvencie, ktoré sú v práci [5] považované za samostatné formácie. Sú to 
ochtinská, rudnianska, zlatnícka a hámorská formácia. Karbónsky vek bol preukázaný tiež u črmeľskej skupiny. 
Rudnianska formácia vystupuje v severnej časti gemerika a leží transgresívne a diskordantne na zvrásnenom 
a metamorfovanom staršom paleozoiku rakoveckej skupiny. Rudnianska formácia zahrňuje zlepencovo-
pieskovcovú fáciu zloženú z veľmi slabo metamorfovaných polymiktných a oligomiktných zlepencov, 
pieskovcov a vložiek piesčitých bridlíc, a teda je tvorená metapsamitmi a metapsefitmi, vulkanické horniny nie 
sú prítomné. Základné litologické znaky rudnianskej formácie sú polymiktný charakter klastického detritu, 
zmenšovanie veľkosti klastických častíc a stúpanie mineralogickej zrelosti sedimentov smerom do nadložia. 
Zdrojom sedimentárneho materiálu pre rudniansku formáciu boli horniny zaraďované súčasne do klátovskej 
skupiny (ruly a amfibolity), ako aj horniny z podložia tvoreného najmä rakoveckou, miestami aj črmeľskou 
skupinou [9]. Rudnianska formácia bola metamorfovaná v podmienkach fácie zelených bridlíc. Amagmatická 
rudnianska formácia je produktom rýchlej sedimentácie v deltovom kužely resp. cyklickej sedimentácie 
v stabilizovanom bazéne, teda v prostredí, ktoré sa chovalo ako pasívny okraj mikrodosky [5]. 

 
Materiál a metódy 
Výskum pozostával z odberu a terénneho štúdia geologickej pozície vzoriek, z petrografického štúdia vzoriek 
v polarizačnom mikroskope a výberu reprezentatívnych litologických typov na chemické analýzy, zo zhotovenia 
chemických analýz hornín a z geochemickej analýzy chemického zloženia vzoriek. Dvanásť vzoriek 
metasedimentov z rudnianskej formácie dobšinskej skupiny bolo chemicky analyzovaných v Acme Analytical 
Laboratoriem Canada. Totálna determinácia koncentrácií hlavných prvkov bola realizovaná atómovou emisnou 
spektrometriou s indukčne viazanou plazmou a stanovenie obsahov totálnych stopových prvkov bolo 
uskutočnené pomocou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou. 

 
Výsledky a diskusia 
Petrografia. Petrograficky zodpovedajú študované siliciklastické horniny grafitickým bridliciam, kremeň-
sericitickým fylitom, litickým arenitom až litickým drobám a možno ich rozdeliť do dvoch základných skupín. 
(1) V prvej skupine prevláda v minerálnom zložení materiál pochádzajúci z acídnych/intermediárnych hornín: 
kremeň, plagioklas a svetlá sľuda. V podradnom množstve sú zastúpené litické fragmenty, chlorit, rudné 
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minerály a karbonát. V dvoch vzorkách je v jemnozrnnejšej základnej hmote častý výskyt chloritu resp. jeho 
pseudomorfóz po mafických mineráloch/litoklastoch. V psamitických zrnitostných frakciách boli odhalené 
monokryštalické úlomky článkov echinodermát, úlomky foraminifer, v aleuritických frakciách bola objavená 
fauna (priečne a pozdĺžne rezy mikrogastropoda s kolumelami). (2) V druhej skupine kvantitatívne prevládajú v 
pieskovcových frakciách litické fragmenty a horninotvorné minerály z mafických materských hornín: bázické 
živce (často sericitizované a karbonatizované) a chloritové pseudomorfózy po mafických mineráloch (amfibol, 
biotit). V niektorých vzorkách boli zistené úlomky hornín, štruktúrou identické s rulami klátovskej skupiny. V 
tejto skupine je relatívne vyššie zastúpenie karbonátov a rudných minerálov. V grafitických bridliciach sa 
vyskytujú makroskopické fragmenty alochtónnej flóry (silicifikované kmene stromov rodu Calamites).  
 

  
Obr. 1: Diagram Al2O3 vs. CaO* + Na2O + K2O vs. 
FeOT + MgO so vzorkami metasedimentov z rudnian- 
skej  formácie. A = trend zvetrávania acídnych hornín, 
B = trend zvetrávania bázických hornín; podľa [6].  

Obr. 2: Diskriminačný diagram La vs. Th vs. Sc so 
vzorkami študovaných metasedimentov z rudnianskej  
formácie. Polia sú vyznačené podľa [2]. 

  
Obr. 3: Diagram obsahov REE normalizovaných na 
priemernú bridlicu (PAAS) zo vzoriek prvej skupiny 
študovaných metasedimentov z rudnianskej  formácie. 

Obr. 4: Diagram obsahov REE normalizovaných na 
priemernú bridlicu (PAAS) zo vzoriek druhej skupiny 
študovaných metasedimentov z rudnianskej  formácie. 

Geochémia. Na základe geochemických vlastností možno študované vzorky rozdeliť rovnako, ako v prípade 
petrografie, do dvoch skupín.  Z geochemického štúdia vyplýva, že stredné obsahy Al2O3 a SiO2 poukazujú na 
malú chemickú a minerálnu zrelosť oboch skupín. V ternárnom diagrame Al2O3 vs. CaO* + Na2O + K2O vs. 
FeOT + MgO (Obr. 1), ktorý sa využíva na identifikáciu materských hornín [6], zaujíma prvá skupina 
metasedimentov (štvorce) postavenie prevažne v priestore, kde sa vyskytujú slabo dezintegrované horniny z 
acídnych/intermediárnych zdrojových hornín. Vzorky z druhej skupiny metasedimentov (kosoštvorce) a dve 
vzorky z prvej skupiny sa premietajú v priestore slabo dezintegrovaných bázických hornín. Z diagramov La-Th-
Sc (Obr. 2), La/Th vs. Hf, Th/Sc vs. Zr/Sc vyplýva prevaha acídneho/intermediárneho zdroja klastického 
materiálu v prípade vzoriek prvej skupiny a prevaha bázického zdroja v prípade vzoriek druhej skupiny 
metasedimentov. Krivky normalizovaných REE na chondrit majú v prípade vzoriek prvej skupiny 
charakteristiky typické pre viac diferencovaný materiál (negatívna Eu-anomália, obohatenie o LREE v porovnaní 
s HREE, celkový obsah REE). Z kriviek normalizovaných REE na priemernú postarchaickú ílovú bridlicu 
Austrálie (PAAS) [8] možno v prípade prvej skupiny vzoriek (Obr. 3) predpokladať slabý vplyv selektívneho 
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triedenia počas transportu, čo sa prejavuje relatívnym obohatením o HREE (obohatenie o akcesorické ťažké 
minerály ako zirkón) v porovnaní s LREE. Krivky normalizovaných REE na chondrit majú v prípade vzoriek 
druhej skupiny charakteristiky typické pre obohatený bázický materiál (žiadna Eu-anomália, mierne obohatenie 
o LREE v porovnaní s HREE). Slabý rozptyl hodnôt REE v prípade druhej skupiny poukazuje na nedostatočne 
vytriedené zdrojové horniny. Na bázický charakter materských hornín poukazuje aj pozícia kriviek pod 
hodnotou 1, pozitívna Eu-anomália a nižší obsah LREE v porovnaní s HREE (Obr. 4). Materskými horninami 
študovaných hornín boli, ako vyplýva z petrografického aj geochemického štúdia, v jednom prípade evidentne 
bázické horniny a v druhom prípade acídnejšie horniny. O slabej alterácii materských hornín svedčí častá 
prítomnosť litických fragmentov a reliktov horninotvorných minerálov z materských hornín. Z litoklastov boli 
pozorované aj také, ktoré podľa štruktúrnych znakov jednoznačne pochádzajú z rúl klátovskej skupiny. Z 
horninotvorných minerálov amfibolitov klátovskej skupiny boli zasa pozorované nepremenené hnedé až 
bezfarebné amfiboly, bázické plagioklasy, ktoré sú často sericitizované a karbonatizované. Pozorované 
petrografické znaky sa odrážajú pomerne zreteľne aj v chemickom zložení študovaných hornín. Na slabú 
alteráciu a nízky stupeň vytriedenia (zvlášť v prípade druhej skupiny) poukazuje relatívne malý rozptyl 
chemického zloženia, ktoré sa z toho dôvodu môže pravdepodobne značne podobať na chemické zloženie 
materských hornín. Z hľadiska možných materských hornín teda prichádzajú do úvahy najmä ruly (v prípade 
prvej skupiny) a amfibolity (v prípade druhej skupiny), ktoré sa vyskytujú v staršom paleozoiku v severnej časti 
gemerickej jednotky. Tieto boli zaraďované do klátovskej skupiny [3], resp. sú súčasne zaraďované do 
leptynitovo-amfibolitového komplexu [4]. 

 
Záver 
Z petrografického a geochemického štúdia metasedimentov rudnianskej formácie karbónu gemerika vyplýva, že 
ich materskými horninami boli acídne/intermediárne horniny podobné rulám klátovskej skupiny a bázické 
horniny podobné amfibolitom klátovskej skupiny staršieho paleozoika gemerika.  
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Úvod 
Obec Nová Vieska leží v jz. časti Hronskej pahorkatiny, približne v polovici cesty medzi Novými Zámkami 
a Štúrovom. V pieskovni, ležiacej v katastri obce, bola objavená fosílna fauna veľkých stavovcov, na základe 
ktorej boli sedimenty tejto lokality spolu so susednou lokalitou Strekov konvenčne označovaná ako „báza 
kvartéru“ na Slovensku, existuje však okolo nich viacero nejasností. Pieskovňa pri obci Nová Vieska sa preto 
stala predmetom nových výskumov, ktoré sa začali v roku 2004 a stále pokračujú. Nájdené skamenené 
pozostatky cicavcov sú pritom predmetom štúdia kolektívu autorov, z ktorých každý sa bližšie venuje len jednej 
ich skupine. Predkladaný abstrakt synteticky zhŕňa doterajšie výsledky týchto nových štúdií a je doplnený 
závermi predbežného sedimentologického prieskumu tejto lokality.  
 
Výskum v roku 2007 – metodika a situácia v teréne 
Počas výskumnej sezóny v roku 2007 bol na lokalite Nová Vieska uskutočnený základný sedimentologický 
prieskum Ľ. Slivom. Boli tiež odobrané vzorky sedimentu (cca. 20 kg) na preplavenie za účelom hľadania 
zvyškov drobných cicavcov, bohužiaľ predbežne s negatívnym výsledkom, ktorý ale mohol byť spôsobený 
malým objemom odobranej vzorky. V roku 2007 sa kopalo na dvoch miestach – v jz. a sv. stene lokality. 

Fosiliférnu vrstvu v sv. stene lokality tvoril pomerne mocný škvrnitý horizont limonitizovaných 
červenohnedých pieskov s polohami štrku a závalkami ílu, na báze s hrubším materiálom a nálezmi. Tento 
horizont v sv. stene lokality sa bohužiaľ zatiaľ nepodarilo korelovať so žiadnym iným horizontom na lokalite. 
Celkové zachovanie fosílneho materiálu zo sv. steny lokality bolo horšie ako zo sz. a jz. steny, nálezy sú 
fragmentárnejšie, príčinou bude zrejme hrubozrnnejší charakter sedimentu. Na prevažnej väčšine fosílnych 
nálezov z tohto miesta je pricementovaný  drobný, zle opracovaný štrk.. 

Situácia s nálezmi v jz. stene lokality sa ukázala byť zložitejšia, druhýkrát na tejto lokalite sa tu totiž 
fosílne zvyšky cicavcov našli vo viacerých sedimentačných útvaroch nad sebou, čím bola definitívne vyvrátená 
téza o jedinej fosiliférnej vrstve na lokalite. V najspodnejšom nálezovom horizonte, tvorenom jemným 
hrdzavým štrkom, sa našiel iba jeden zub. Najbohatší bol stredný – hlavný fosiliférny horizont, na báze ktorého 
sa spolu s veľkými obliakmi nachádzali prevažne stoličky mastodontov, rovnako tiež rôzne úlomky kostí. 
Najvrchnejší horizont mal charakter zle vytriedených hrdzavých štrkov s polohami piesku a ílu s viacerými 
nálezmi. 

Súbežne s terénnym výskumom v pieskovni pri obci Nová Vieska bol študovaný a revidovaný materiál 
zo starších výskumov, uložený v zbierkach SNM – Prír. múz. v Bratislave, v ZOO Bojnice, v Múzeu Spiša v 
Spišskej Novej Vsi, v Západoslov. múzeu v Trnave a na KGP Prif UK v Bratislave, rovnako tiež materiál 
uložený v rôznych súkromných zbierkach. Materiál, nájdený pri nových výskumoch, bude po ukončení jeho 
štúdia uložený v paleontologických zbierkach SNM – Prír. múz. v Bratislave. 
 
Výsledky - sedimentológia 
Sedimenty na lokalite Nová Vieska, vekovo zaraďované do vrchného pliocénu, sú v najlepšie odkrytej časti (jz. 
stena, stav v roku 2007) hrubé do 4 m a ostro nasadajú na jemno až strednozrnné laminované fluviálne piesky 
pontu. Vo vrchnej časti sú prekryté pôdnym horizontom do 1 m hrubým. Vrstvy sú odkryté nesúvisle, najlepšie v 
západnej a severnej stene pieskovne, jednotlivé sedimentárne fácie je teda obtiažne medzi sebou vzájomne 
korelovať. Študovaný horizont je tvorený predovšetkým hrubozrnnými pieskami (často obliakovitými), s častými 
vrstvami a šošovkami zle vytriedeného štrku. Obliaky sú zle opracované, oválne až subangulárne, veľké 0,4 – 3 
cm, zriedkavo až 20 cm. Tvorené sú prevažne kremeňom, menej kremencami, červenými rohovcami a slabo 
metamorfovanými bridlicami. Pomerné časté sú aj intraklasty ílov, pieskov a prachov, ktoré dosahujú niekoľko 
cm a sú koncentrované na báze niektorých vrstiev. 

Sedimenty z lokality Nová Vieska dokladajú pokračovanie aluviálneho štýlu sedimentácie v severnej 
časti dunajskej panvy, ktorému v staršom pliocéne predchádzala deltová a jazerná sedimentácia zvyškového 
panónskeho jazera [2, 5, 9]. Študované sedimentárne fácie predstavujú výplne fluviálnych korýt, pričom na 
základe celkového charakteru sedimentov, t.j. zrnitosti, zlého vytriedenia, rýchlych horizontálnych aj 
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vertikálnych zmien fácií a častej erózie vrstiev usudzujeme na usadzovanie v prostredí pomernej veľkej 
divočiacej rieky.  

Paleoprúdové merania síce značne varírujú, ale merania smeru sklonu planárneho šikmého zvrstvenia 
ako i hlavných reaktivačných povrchov majú dominantné smery transportu na SSV až V, čo potvrdzujú 
i merania osí plytkých výmoľov a kanálov. Tento smer transportu nie je v zhode s doterajšími názormi na smer 
prúdenia rieky od S na J (paleo - Žitava, [4]). Vzhľadom na to, že zloženie obliakového materiálu a jeho zlé 
opracovanie vylučuje zdrojové oblasti južne alebo západne od študovanej oblasti, ale naopak, najreálnejším 
zdrojom klastík je pohorie Tríbeč, predpokladáme vyšší stupeň sínusoidy alebo vetvenia paleo - Žitavy v oblasti 
Novej Viesky. To môže naznačovať, že sa sedimenty mohli usadzovať aj v prostredí tzv. „vandrujúcej rieky“ v 
zmysle [6]. Túto hypotézu však môže potvrdiť, či vyvrátiť len štúdium ďalších dostupných odkryvov. 
 
Výsledky - paleontológia 
Chobotnatce (Proboscidea) (Csaba Tóth)  
Dominantnú časť nálezov z lokality Nová Vieska tvoria zvyšky chobotnatcov. Celkový počet zubov (prevažne 
fragmentov, kompletné dentície sú zriedkavé), ktoré bolo možné identifikovať na úrovni druhu, je 27 kusov. 
V prevažnej väčšine ide o dentície adultných, resp. subadultných jedincov, skoršie ontogenetické štádia sú 
zastúpené nepatrne. Dosiaľ boli determinované nasledovné taxóny: mastodonty Anancus arvernensis (Croizet et 
Jobert, 1828) (16 ks zubov) i Mammut borsoni (Hays, 1834) (8 ks) a elefantid Mammuthus  meridionalis (Nesti, 
1825) (3 ks molárov).  

Fosílne nálezy primitívneho elefantida sú mimoriadne vzácne. Dosiaľ boli nájdené len tri neúplné 
vrchné stoličky, pričom dva z nich patrili jednému jedincovi. Predbežne boli zuby determinované ako 
Mammuthus rumanus [7, 11], resp. M. cf. rumanus [8]. Následná detailná revízia však poukázala na bližšiu 
afinitu k archaickému typu (Montavarchi) druhu M. meridionalis. 

 
Nosorožcovité (Rhinocerotidae) (Júlia Zervanová) 
Druhú najpočetnejšiu časť nálezov z lokality Nová Vieska tvoria fosílne pozostatky nosorožcov. Ide najmä 
o zuby a ich fragmenty, ale nájdené boli tiež rôzne fragmenty kostí. Celkový počet kompletných zubov, ktoré 
bolo možné identifikovať na úrovni druhu, je 17 kusov (4 izolované vrchné a 13 spodných zubov). Z počtu 13 
kusov spodných zubov je 5 ks izolovaných a zvyšné sú vsadené v dvoch ľavých vetvách sánok (3 ks a 5 ks). 
Bližšie neidentifikovateľných je 17 fragmentov zubov.  

Kombináciou metrických meraní a súčasným štúdiom morfologickej štruktúry zubov podľa [3] boli na 
lokalite pri obci Nová Vieska determinované 3 druhy fosílnych zástupcov čeľade Rhinocerotidae Gray, 1821 - 
Stephanorhinus jeanvireti Guérin, 1972, Stephanorhinus etruscus etruscus (Falconer, 1868) a Stephanorhinus 
megarhinus (de Christol, 1834), u ktorého sa predpokladá stratigrafická redepozícia. 
 
Jeleňovité (Cervidae) (Michal Karol) 
Na paleontologickej lokalite Nová Vieska boli nájdené aj fosílne zvyšky zástupcov čeľade jeleňovitých 
(Cervidae, Goldfuss, 1820). Konkrétne sa jedná o odontologický materiál troch izolovaných trvalých zubov (dva 
moláre a jeden premolár). Okrem toho boli objavené aj fragmenty rôznych kostí a parožia.  

Objavený P3 sin. patrí zástupcovi rodu Eucladoceros Falconer, 1868. Ďalší zub, M1 dext., bol určený 
ako Metacervoceros rhenanus Dubois, 1904. Tento druh je z lokality Nová Vieska opísaný prvýkrát na území 
Slovenska. Posledný zub predstavuje fragment m3 dext., pričom na základe metrickej charakteristiky a 
morfológie korunkových elementov je možné usudzovať, že ide pravdepodobne o rod Croizetoceros Heintz, 
1970.  

   
Diviakovité (Suidae) (Martin Vlačiky) 
Na lokalite Nová Vieska sa našli aj dva zuby zástupcu čeľade Suidae Gray, 1821. Ide o zub M3 dext., ktorý bol 
na základe svojich metrických charakteristík priradený k druhu Sus strozzii Meneghini, 1881[1]. Druhý zub 
zástupcu rodu Sus Linnaeus, 1758 pravdepodobne ešte vôbec neprišiel do funkcie a aj preto bol pôvodne 
omylom považovaný za zub jeleňovitého. Na jeho bližšej determinácii sa stále pracuje.  
 
Koňovité (Equidae) (Martin Vlačiky) 
Počas výskumov na lokalite sa našlo aj niekoľko zubov patriacich do čeľade Equidae Gray, 1821. Ide 
o nasledovný materiál: P2 sin., fragmenty M1-2 dext.  a M1-2 sin. a M3 sin, ktorý ešte neprišiel do funkcie. 
Bližšou determináciu týchto zubov sa bude zaoberať Prof. RNDr. Peter Holec, CSc. z Prif UK v Bratislave.  
 
Bobrovité (Castoridae) (Martin Vlačiky) 
Z pieskovne pri obci Nová Vieska pochádzajú aj zuby bobrovitých (čeľaď Castoridae Gray, 1821). Ide 
pravdepodobne o vrchný premolár bobra rodu Trogontherium (Fischer et Waldheim, 1809) [10] a incisivus 
zatiaľ bližšie neidentifikovaného rodu. 

 189



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

 
Záver 
Počas nových výskumov na lokalite Nová Vieska bolo získané pomerne veľké množstvo fosílnych pozostatkov 
fauny z viacerých skupín veľkých cicavcov. Prevažná väčšina tohto materiálu bola úspešne determinovaná a 
priradená ku konkrétnym druhom, resp. rodom, na determinácii zvyšku sa pracuje.  

Dôležitou súčasťou nových výskumov bol aj sedimentologický prieskum, ktorý vyvrátil tézu o ich 
fluviolakustrinnom pôvode. Na základe celkového charakteru sedimentov sa usudzuje na usadzovanie 
v prostredí pomernej veľkej divočiacej rieky. Smer transportu nie je v zhode s doterajšími názormi na smer 
prúdenia rieky od S na J (paleo – Žitava), predpokladaný je preto vyšší stupeň sínusoidy alebo vetvenia paleo - 
Žitavy v oblasti Novej Viesky. Túto hypotézu však môže potvrdiť, či vyvrátiť len ďalšie štúdium. 

Vo všetkých starších prácach, týkajúcich sa lokality Nová Vieska, sa zdôrazňujú dve základné 
skutočnosti: výrazná redopozícia fosílneho materiálu, ktorá spôsobila premiešanie skamenených zvyškov fauny z 
rôznych časových období a tiež viazanosť týchto nálezov iba na jeden fosiliférny horizont. Oba tieto názory boli 
novým výskumom vyvrátené, nálezy sa našli vo viacerých fosiliférnych horizontoch nad sebou a stratigrafická 
redepozícia sa predpokladá iba u druhu Stephanorhinus megarhinus. 

Novo determinované druhy i celý doteraz opísaný komplex fauny (s výnimkou druhu Stephanorhinus 
megarhinus) datujú lokalitu do rovnakého obdobia – na hranicu biozón MN 16 až MN 17 (obdobie zhruba pred 
2,6 miliónmi rokov). Podľa kontinentálnej škály pre veľké cicavce kladieme lokalitu Nová Vieska na hranicu 
spodného a stredného vilafranku, do obdobia „Mammuthus – Equus“ eventu. Toto obdobie približne zodpovedá 
posunutej hranici pliocén/pleistocén, ktorú odporučila používať v roku 2007 ICS a INQUA.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Živočíšstvo patrí k najdôležitejším krajinným prvkom, veľmi citlivo reagujúcim na antropické zásahy. 
Hodnotenie  biotopov zo zoologického hľadiska je veľmi komplikované a  časovo náročné vzhľadom na 
rôznorodosť živočíšnych druhov a ich spoločenstiev. Živočíchy veľmi dobre indikujú mieru narušenia 
environmentálnych podmienok rôznymi aktivitami [5]. Za skupinu živočíchov, ktorá takéto zmeny veľmi dobre 
odráža a ktorú môžeme označiť za indikátory zmeny kvality, sú považované aj motýle.  

Motýle sú jeden z najlepšie preskúmaných radov hmyzu na Slovensku. Výskumom ich druhového 
zloženia sa vedci zaujímajú už viac ako sto rokov, o čom svedčia aj záznamy z konca 19. storočia. Vedci sa 
snažia svojou prácou zistiť ich druhové zloženie a biotopové nároky. Na Slovensku sa nachádzajú lokality 
s bohatým druhovým zložením heliofilných motýľov. Niektoré sú preskúmané detailnejšie a niektoré sú horšie 
zmapované. V súčasnosti sa mapovaním ich výskytu venuje značná pozornosť, pretože citlivo reagujú na 
akékoľvek zmeny v prostredí. Dnešné druhové zloženie denných motýľov v strednej Európe je odrazom 
historického pôsobenia človeka na krajinu, nakoľko táto z minulosti predstavuje mozaiku rôznych typov 
biotopov. Zmena charakteru krajiny podmieňuje aj druhové zloženie motýľov, preto  sa v súčasnosti využíva pri 
hodnotení kvality zachovania  prostredia práve aj biodiverzita  denných motýľov ako indikátorov [4]  . 
Najväčšie nebezpečenstvo zmeny diverzity podmieňujú zmeny prostredia, odlesnenie, prevody pozemkov na 
poľnohospodársku pôdu, intenzitou poľnohospodárskej výroby, melioráciami, nadmerným pasením, 
industrializáciou a znečistením prostredia. Cieľom mojej práce bolo zistiť a porovnať druhové zloženie motýľov 
s dennou aktivitou na štyroch lokalitách Liptovskej kotliny s rôznou intenzitou antropického pôsobenia.  

 
Materiál a metódy 
Základná metóda  spočívala vo vlastnom terénnom výskume, ktorý som vykonávala na lokalitách, na ktorých 
bol v minulosti uskutočnený zber denných motýľov. Povolenie na výskum som žiadala  MŽP SR v roku 2005 
a žiadosť bola schválená. 

Výskum som vykonávala na štyroch lokalitách. Jedna lokalita sa nachádzala v okrese Liptovský 
Mikuláš Iľanovská dolina a tri v okrese Ružomberok – Likavka – Likava, Likavka – Mních, Likavka – Čebrať. 
Terén bol navštevovaný v rokoch 2005  v mesiacoch jún, júl, august a september, v roku 2006 v mesiacoch 
apríl, máj, jún, júl, august a september.  

Iľanovská dolina je súčasťou geografického celku Nízke Tatry, v rámci ktorého je vymedzený  
Národný park Nízke Tatry. Dolina je situovaná na severnej strane Nízkych Tatier v blízkosti mesta Litovský 
Mikuláš. Začína za obcou Iľanovo, ktorá je prímestskou časťou Liptovského Mikuláša v nadmorskej výške 760 
m. n. m. mapovací štvorec  DFS 6981 (http://www.dfs.sk/mapy/). Sledované plochy boli v rámci výskumu 
navštívené v roku 2005 v mesiaci jún 8.6.2005, júli dva krát: 9.7.2005, 16.7.2005 a v auguste: 4.8.2005, 
13.8.2005. V roku 2006 v mesiaci: 11.6.2006, júl päť krát: 8.7.2006, 13.7.2006, 15.7.2006, 19.7.2006, 
25.7.2006, august: 10.8.2006, 17.8.2006, 18.8.2006, 3.9.2006. 

Obec Likavka leží na pravom brehu Váhu v najzápadnejšej časti orografického celku  Liptovskej 
kotliny na rozhraní so Šípskou Fatrou pod juhozápadným úpätím Chočských vrchov v nadmorskej výške 520 m 
n.m. mapovací štvorec DFS 6983 (http://www.dfs.sk/mapy/). V jej blízkosti sa nachádzajú ďalšie lokality, na 
ktorých uskutočňoval zber heliofilných motýľov Stanislav Němček [2]. 

Vrch Mních sa nachádza vo výške 698 m n. m v blízkosti menovanej obce [6] mapovací štvorec DFS 
6983 (http://www.dfs.sk/mapy/). Lúčne spoločenstvá sa nachádzajú na severnej strane vrchu a majú 
kombinovaný manažment obhospodarovania. Približne polovica plochy predstavuje dvojkosné lúky a druhá 
polovica je spásaná hovädzím dobytkom a ovcami.  Výskum som uskutočnila v roku 2005 v mesiaci júl: 
18.7.2005, 27.7.2005 a august: 3.8.2005, v roku 2006 v mesiaci apríl: 28.4.2006, jún: 8.6.2006,  júl: 17.7.2006, 
28.7.2006, august: 2.8.2006, 16.8.2006 a september 10.9.2006.    

Druhú lokalitu som vybrala tak isto na základe výskumu Stanislava Nemčeka z rokov 1939 až 1970. Je 
ňou Likava, ktorá sa nachádza v blízkosti vyššie menovanej obce a má nadmorskú výšku  657 m [6]  mapovací 
štvorec  DFS 6983 (http://www.dfs.sk/mapy/). Lúčne spoločenstvo sa nachádza na juhozápadnom svahu kopca a 
predstavuje dvojkosnú lúku. Na tejto lokalite som terénne výskumy uskutočnila v roku 2005 v mesiaci júl: 
6.7.2005, 15.7.2005, august:1.8.2005, v roku 2006 v mesiaci máj: 13.5.2006, /júl: 19.7.2006, august: 17.8.2006, 
27.8.2006, september: 9.9.2006, október: 9.10.2006. 
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Tretia lokalita v okolí Likavky bola Čebrať  s nadmorskou výškou 1060 m, mapovací štvorec DFS 
6983 (http://www.dfs.sk/mapy/). Táto lokalita má podobný  manažment obhospodárovania ako lokalita Mních. 
Približne polovica plochy predstavuje dvojkosné lúky a druhá polovica je spásaná hovädzím dobytkom a 
ovcami. Danú lokalitu som navštívila v roku 2005 v mesiaci júl: 6.7.2005, 15.7.2005, 27.7.2005, august: 
14.8.2005, v roku 2006 v mesiaci jún: 24.6.200, júl: 10.7.2006, 19.7.2006, august: 2.8.2006, septembe:3.9.2006, 
8.9.2006.  

Terénne práce som vykonávala počas slnečných dní, kedy je adekvátna aktivita heliofilných motýľov. 
V daždivých dňoch bol výskum neaktuálny. Vzhľadom na priebeh počasia vo vegetačnom období v rokoch 
2005 a 2006 nemohla som dodržať pravidelné návštevy zvolených lokalít – dvakrát za mesiac, ale musela som 
reagovať na aktuálny priebeh počasia. Jarné mesiace roku 2005 a 2006 boli chladné a daždivé. Najväčšie 
výkyvy počasia boli v roku 2005. Terénne výskumy som vykonávala v hodinách od 10:00 do 15:00 a to z 
dôvodu aktivity denných motýľov.  Ako metódu pozorovania som si zvolila líniovú metódu, ktorej dĺžka bola 
rôzna v závislosti od veľkosti lokality, aby som zachytila čo najväčšie druhové spektrum. V rámci línie som 
pozorovala motýle v šírke približne štyroch metrov. Ak bola lúka široká, zvolila som v rámci nej viac línií, aby 
som zachytila celú plochu lúky. Získané jedince som determinovala podľa Bělína [3]. Navštevované lokality 
som fotograficky dokumentovala fotoaparátom NICON D70. 
 
Výsledky a diskusia 
Na základe spracovania zbierok od zberateľov Jozefa Veselého a Stanislava Němčeka a spracovanie údajov 
z literárnych zdrojov [4], [8], [9]  je možné uskutočniť porovnávanie a vyhodnotiť zmenu druhového zloženia 
[2]. Trojrozmerný materiál (entomologické zbierky) zo zberov J. Veselého a S. Němčeka sa nachádza v 
zbierkach múzeí: Liptovské múzeum v Ružomberku a Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva.  

V Iľanovskej doline som vybrala tri výskumné plochy a to z dôvodu, že na lokalitných lístkoch 
vypreparovaných motýľov J.Veselého bola uvádzaná lokalita  Iľanovská dolina a aby som obsiahla celú dolinu, 
vybrala som si  tri plochy s lúčnym spoločenstvom. Ako prvú som si zvolila lúku s názvom Kňazová, ktorá sa 
nachádza v ústí doliny. Táto lúka bola obhospodarovaná, mala charakter dvojkosnej horskej lúky. Druhá plocha 
s názvom Veľký Havran je v nadmorskej výške 800 m n. m. a nachádza sa v prvej tretine doliny. Pôvodne 
slúžila ako zvážnica na drevo. V súčasnosti má charakter pretiahnutej horskej lúky bez akéhokoľvek 
manažmentu.  Tretia lúka, ktorú som si zvolila,  má názov lúka pri Besnej doline, je v nadmorskej výške  850 m 
a má charakter horskej lúky a tak isto je bez manažmentu.  V Iľanovskej doline bolo zistených od roku 1932 do 
roku 2006 – 42 druhov. Výskumom z rokov 2005 a 2006 bolo potvrdených 20 druhov a nepotvrdilo sa 10 
druhov. Pre danú lokalitu bolo zistených 12 druhov. 

Za obdobie rokov 1939 až 2006 bolo zistených spoločne na lokalitách  Mních, Čebrať a Likava 75 
druhov heliofilných motýľov. Výskumom v rokoch 2005-2006 som potvrdila výskyt 27 druhov denných 
motýľov, nepotvrdila som  40 druhov, nových druhov počas výskumu som zistila 8. Najbohatšie druhové 
zastúpenie motýľov s dennou aktivitou je v súčasnosti na lokalite Mních (27 druhov), lokalita Čebrať je druhovo 
chudobnejšia (17 druhov) a na lokalite Likava som zistila 24 druhov. Súčasné rozdiely v druhovom zastúpení 
daných lokalít súvisia s ich manažmentom. Zistené druhové zloženie denných motýľov je odlišné od druhového 
zloženia zbierok, ktoré vznikli zo zberov na daných lokalitách v minulosti. Príčiny môžu byť rôzne. Jedna z nich 
môže byť prudký rozvoj papierenského priemyslu v meste Ružomberok v 70-tych rokoch 20. storočia. 

V Iľanovskej doline bolo zistených od roku 1932 do roku 2006 – 42 druhov. Výskumom z rokov 2005 
a 2006 bolo potvrdených 20 druhov a nepotvrdilo sa 10 druhov. Pre danú lokalitu bolo zistených 12 druhov. 

Na základe získaného druhového zloženia v jednotlivých skúmaných lokalitách je možné konštatovať, 
že vo všetkých došlo k zmene druhového zloženia v porovnaní s historickým trojrozmerným materiálom. 
Predpokladá sa, že príčiny zmien sú vo zvýšenom antropickom tlaku v druhej polovici 20. storočia a v zmene 
manažmentu obhospodarovania skúmaných lokalít 

 
Záver 
Motýle sú živočíchy, ktoré citlivo reagujú na znečistenie a zmeny prostredia. Súčasný manažment 
obhospodarovania má veľký vplyv na druhové zloženie. Moderné poľnohospodárske využívanie lúk 
melioráciami a pravidelným hnojením umelými hnojivami mení početnosť motýľov. Naopak druhy, ktorým 
hnojenie lúk vyhovuje, miznú vinou pravidelného kosenia alebo pasenia.  

Okrem ničenia rôznych významných biotopov potrebných pre vývin motýľov spôsobujú  úbytok 
motýľov aj jedovaté pesticídy na ochranu proti škodlivému hmyzu, burinám, plesniam, ktoré sa používajú vo 
veľkom množstve na poliach, ako aj v lesoch a záhradách. Niektoré zabíjajú priamo húsenicu a dospelé motýle, 
iné ničia živné rastliny 
denných motýľov je vhodným indikátorom sledovania zmien kvality prostredia. Zároveň je potrebné ďalej 
pokračovať v systematickom výskume. Dva roky je dosť krátka doba, pretože sa nedá poznať celé druhové 
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spektrum, ktoré bolo ovplyvnené ako nepriaznivým priebehom  počasia v jednotlivých rokoch terénneho 
výskumu ale aj zmenou manažmentu obhospodarovania, ktorý nastala v druhej polovici 20. storočia.  

Daný výskum môže byť využitý ako cenný podkladový materiál pre ďalší monitoring denných motýľov 
na území Liptovskej kotliny, ktorý systematicky bol vykonaný len JANÍKOVOU (1998) [4]. Bohatý historický 
trojrozmerný materiál denných motýľov umožnil porovnať zmeny v druhovom zložení  v intervale cca 50 rokov 
na tých istých lokalitách a hľadať ich príčiny.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Viaceré zahraničné univerzity a výskumné inštitúcie spája spoločný cieľ „sustainable development“, zavádzanie 
certifikácie ISO 14001 a EMAS, ktoré majú za úlohu prispieť k zmierneniu a redukcii vplyvov ľudskej činnosti 
na životné prostredie a zdravie človeka. Hoci sa uvedené nástroje environmentálneho riadenia na Slovensku 
zavádzajú najmä do výrobnej sféry, sú integrovateľné i do vysokoškolského systému.  
 Prírodovedecká fakulta patrí k fakultám, ktoré sa snažia uplatňovať princípy udržateľného rozvoja 
v oblasti výskumu a v rámci výučby prírodných, environmentálnych a tiež spoločenských vied, napriek tomu  si 
environmentálne riadenie vyžaduje ešte väčšiu podporu iniciatív aplikujúcich ciele environmentálnej politiky 
v praxi. 
 Podnetom pre výber témy projektu a súčasne príspevku študentskej vedeckej konferencie s názvom 
„Vízia udržateľného rozvoja systému odpadového hospodárstva PriF UK“ bola a naďalej pretrváva snaha 
uplatniť získané teoretické poznatky v praxi na modelovom príklade, pričom tento by súčasne prispel 
k udržateľnému riadeniu, rozvoju, tiež k zlepšeniu vzájomnej komunikácie a  k prebratiu zodpovednosti za 
kvalitu ŽP.  
 Hlavným cieľom projektu je podporiť udržateľný rozvoj riadenia systému odpadového hospodárstva na 
Prírodovedeckej fakulte UK. V záujme naplniť definovaný cieľ bolo v rámci parciálnych cieľov podmienkou 
analyzovať vývoj nakladania s odpadmi prostredníctvom komunikácie so správcom odpadového hospodárstva a 
vedením prevádzky PriF UK, získať prehľad o vedomostiach a postojoch študentov a zamestnancov k 
problematike separácie a nakladania s odpadmi, podporiť ich záujem aktívne sa zapojiť do procesu plánovania 
environmentálne prijateľného, efektívneho a funkčného systému nakladania s odpadmi, porovnať súčasný stav 
na Prírodovedeckej fakulte UK s pozitívnymi príkladmi a dosiahnutými výsledkami na iných vybraných 
zahraničných univerzitách, tiež zhodnotiť kritériá v štyroch dimenziách (environmentálna, ekonomická, sociálna, 
inštitucionálna) a v závere predložiť vlastné návrhy, ktoré vyplynú z hodnotenia kritérií, a súčasne dialógu medzi 
správcom odpadového hospodárstva, kompetentnými pracovníkmi, odborne spôsobilými osobami, študentmi 
a podnikateľskými subjektmi. 
  Prírodovedecká fakulta UK má predpoklady, aby ako vzdelávacia inštitúcia, na ktorej podľa 
štatistického prieskumu študovalo v akademickom roku 2006/2007 3801 študentov a súčasne bolo k 29.1. 2007 
zamestnaných 667 zamestnancov, zavedením povinnej separácie do roku 2010 pre 5 druhov odpadu prispela k 
naplneniu požiadaviek EU smerníc v oblasti nakladania s odpadmi a stala sa príkladom nielen 
v environmentálnej výchove, ale aj v praktických ukážkach [2].    

 
Metódy výskumu 
Teoreticko-metodologické východiská projektu pozostávajú z niekoľkých krokov. Na úvod bola spracovaná 
základná charakteristika PriF UK z dostupných informácií a údajov. V práci sa kládol dôraz na spracovanie 
analýz z environmentálneho, ekonomického a sociálneho aspektu. Charakterizovaný bol tiež inštitucionálny 
rámec zabezpečenia manažmentu odpadového hospodárstva. Aktuálne údaje o množstvách odpadov pre 
nebezpečný odpad a ostatné odpady boli transformované do stĺpcových grafov bilancie za časové obdobie         
2006 - 2007, pričom tieto mali poukázať na rastúci alebo klesajúci trend. Za účelom zistenia postojov študentov 
a zamestnancov fakulty k separovaniu odpadu a ich ochoty zapojiť do separovania v priestoroch školy boli 
vytvorené dva typy dotazníkov. Odpovede na otázky boli zhodnotené a následne v percentuálnom vyjadrení 
vizualizované do koláčových a stĺpcových grafov. SWOT analýza odpadového hospodárstva, ako jedna z foriem 
hodnotenia, sa stala východiskom pre definovanie návrhov a opatrení k udržateľnému rozvoju odpadového 
hospodárstva PriF UK.  

 
Výsledky a diskusia 
Od roku 2005 je na Prírodovedeckej fakulte UK zavedený dobrovoľný separovaný zber papiera, plastov a skla, 
ktorý sa realizuje zväčša iba zamestnancami na jednotlivých pracoviskách. Harmonogram zberu je nasledovný: 
papier a sklo sú zberané týždenne a plasty každé dva týždne. Nakladanie s odpadom sa realizuje v uzavretých 
priestoroch fakulty zabezpečených pred neoprávneným prístupom cudzích osôb. Odpady s nebezpečnými 
vlastnosťami sú upravované termicky v autoklávoch na Katedre biochémie a na ich dočasné uskladnenie slúži 
zhromaždisko [3].      
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V roku 2006 bolo evidované celkové množstvo odpadu v hmotnosti 87 595 kg, v roku 2007 to bolo 
95 342 kg [3]. Významnú časť z neho tvoril odpad s nebezpečnými vlastnosťami vzniknutý v minulosti, ktorý 
predstavoval environmentálne riziko pre jednotlivé zložky ŽP. Správca, Ing. Ľubomír Voda, zodpovedný za 
nakladanie s odpadmi pokladá za podstatný problém, ktorý pretrváva na fakulte aj za jeho pôsobenia, nedôsledné 
označovanie a skladovanie nevýkonných zariadení a výrobkov, vrátane nádob s chemickými látkami a 
produktmi ich reakcií v laboratóriách a skladoch, pričom ich chemické zloženie a objemy nie sú 
identifikovateľné. Nakladane so skupinami nebezpečných odpadov je preto nielen nákladné, ale predstavuje 
bariéru pri ďalšom odovzdaní a nakladaní s ním [4].     

Náklady na odpadové hospodárstvo sú hradené z rozpočtu fakulty. Zakúpením lisovacieho zariadenia 
do vlastníctva fakulty sa fakulta oslobodila od poplatku 150 000,- Sk/rok za prenájom uvedeného zariadenia. Zo 
strany fakulty sa to javí ako pozitívne konanie, ktoré údajne prispelo k poklesu nákladov v oblasti odpadového 
hospodárstva, na druhej strane si podnikateľ Černek, ktorý zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu na riadenú 
skládku, vytvoril vhodné podmienky pre dlhodobú spoluprácu s fakultou a pre rozhodovanie o poplatkoch za 
odvoz odpadu a jeho uloženie na skládku a z pohľadu správcu odpadového hospodárstva možno vzniknutú 
situáciu, ktorá v súčasnosti naďalej pretrváva, označiť za pochybné rozhodnutie [3].      

Nakladanie s odpadom od jeho vzniku, prípadne zaevidovania, je uskutočňované podľa niekoľkých 
právnych predpisov, napr. Zákon NR SR č. 409/2006 o odpadoch, Vyhláška MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov a iné. Prostredníctvom správcu odpadového hospodárstva má fakulta zmluvne 
zabezpečený odvoz komunálneho a nebezpečného odpadu [5] .  

Dotazníkový prieskum bol uskutočnený v novembri a decembri 2007 na vzorke 50 zamestnancov a 40 
študentov. Z vybraných zamestnancov bolo oslovených 40% pedagogických pracovníkov, 21% interných 
doktorandov, 12% odborných asistentov, 3% vedecko-výskumných pracovníkov, 15% nepedagogických 
pracovníkov, 6% tvorili zamestnanci stravovacieho zariadenia a 3% živnostníci. Návratnosť dotazníka bola 72% 
u zamestnancov a 72,5% u študentov [1].  

Separovanie považuje za potrebné zaviesť a realizovať 83% študentov a 77,7% zamestnancov, pričom 
žiadny respondent nevyjadril záporné stanovisko k presadeniu tejto formy zberu. Ochotu aktívne separovať 
odpad deklarovalo 100% študentov a 97% študentov. Najčastejšie druhy odpadu, ktoré sú respondenti spomedzi 
zamestnancov ochotní separovať sú: papier, plasty a sklo. 25, 7% zamestnancov zo vzorky vyjadrilo svoju 
ochotu separovať všetky druhy odpadu. Zamestnanci a študenti sa spoločne zhodli na niekoľkých návrhoch, 
ktoré majú podporiť zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Zdôraznili farebné označenie zberných nádob 
pre jednotlivé druhy odpadu a ich dostačujúci počet a umiestnenie na frekventovaných miestach (pri bufetoch, 
vchode do školy) a tiež na každej chodbe, malé sady košov v kanceláriách a učebniach, vyzdvihli potrebu 
poskytovať informácie o rozmiestnených nádobách, zbere, princípoch separácie a význame pre ŽP (internetové 
stránky, nástenné tabule, informačné letáky, prednášky) a zamerať sa na propagáciu výrobkov, ktorých obaly sú 
vyrobené z recyklovateľných materiálov [1].  

SWOT analýza systému odpadového hospodárstva Prírodovedeckej fakulty UK určila jeho silné a slabé 
stránky, príležitosti a ohrozenia. Silné stránky podporujúce udržateľný rozvoj systému odpadového hospodárstva 
sú predovšetkým: ochota študentov a zamestnancov separovať odpad, dobrá úroveň vedomostí o nakladaní 
s odpadmi, záujem o rozvíjanie svojich vedomostí v tejto oblasti, platné zmluvy s prepravcami a spracovateľmi 
odpadu, zavedenie separovaného zberu, priority postavené na vedeckom výskume a dobrovoľné separovanie 
odpadu. Za slabé stránky sú považované: absentujúca koncepcia nakladania s odpadmi (Program odpadového 
hospodárstva), chýbajúca environmentálna osveta, prevládajúci individualizmus a slabá spolupráca medzi 
pracoviskami, nedostatok a nevhodné rozmiestnenie zberných nádob v interiéry fakulty a nedôsledné 
označovanie a skladovanie nevýkonných zariadení a chemických látok. Príležitosti pre udržateľný rozvoj 
systému odpadového hospodárstva fakulty sú najmä: vysoká vzdelanostná úroveň, zvýšenie environmentálneho 
povedomia, implementácia environmentálnej politiky, participácia na projektoch s inými VŠ, získanie 
finančných prostriedkov na nákup zberných nádob a bezodplatné zhodnotenie vyseparovaných zložiek odpadu. 
Za ohrozenia sú považované: nedostatočné podporovanie princípov udržateľného rozvoja a ochrany prírody, 
neriešenie súčasného stavu, zlyhanie komunikácie medzi zainteresovanými skupinami, ohrozenie zdravia – 
potenciálne riziká vyplývajúce z neodbornej manipulácie s nebezpečným odpadom, skladovanie a hromadenie 
historického odpadu [1].   

Vízia udržateľného rozvoja systému odpadového hospodárstva PriF UK sa opiera o nasledujúce návrhy: 
zvýšenie environmentálneho povedomia formou odborných školení, propagačných materiálov, posterov a 
príspevkov v študentskom časopise a na internetovej stránke fakulty. Tiež je potrebné skvalitniť vzájomnú 
spoluprácu na všetkých úrovniach a informovať o spôsoboch prevencie vzniku odpadu a umožniť všetkým 
zainteresovaným skupinám separovať odpad. V priestoroch fakulty je navrhované účelne rozmiestniť farebne 
rozlíšené zberné nádoby s ohľadom na požiadavky zamestnancov a študentov, zvýšiť podiel vyseparovaných 
zložiek – papier, sklo, plasty, bioodpad, nápojové kartóny, kovy, elektroodpad. Záväzné a kontinuálne 
kontrolovanie financovania a súčasne vyhodnocovanie plnenia separácie s evidenciou, ako aj kontrolovanie 
následného nakladania s odpadmi po odovzdaní prepravcovi a spracovateľovi sú tiež dôležitou súčasťou 
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udržateľného systému odpadového hospodárstva. Navrhujeme tiež zaviesť systematický zber nebezpečného 
odpadu a v mieste dočasného zhromažďovania nebezpečného odpadu vykonať úpravy, napr. regálové 
konštrukcie doplniť o výplne (zabezpečiť ich stabilitu), zberné nádoby (prepravky), ktoré by mali vyhovovať 
danej skupine nebezpečného odpadu a súčasne by mali byť bezpečne a skupinovo rozmiestnené v priestore 
určenom na dočasné umiestnenie nebezpečného odpadu [1].  

 
Záver 
Náš projekt prispieva k zvýšeniu environmentálneho povedomia, k zlepšeniu kvality pracovného prostredia, 
podporuje uvedomenie si zodpovednosti za životné prostredie a pomáha zefektívniť vzájomnú spoluprácu medzi 
všetkými zainteresovanými skupinami (zamestnanci, študenti).  
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Úvod a formulácia cieľa  
Problematike zimovania vodného vtáctva je na u nás venovaná v poslednom období pomerne veľká pozornosť. 
Aktivitu koordinuje od roku 1999 Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko (predtým SOVS) a 
každoročne sa jej zúčastňuje viac ako 250 dobrovoľníkov [11].  

Takýto typ monitoringu sa do budúcnosti ukazuje ako veľmi dôležitý, pohyby v zimujúcich 
a migrujúcich populáciach vodného vtáctva nám poukazujú napríklad aj na aktuálne klimatické zmeny [8, 1, 10]. 
Program sčítavania má veľký význam aj pre vymedzenie najdôležitejších zimovísk a pre stanovenie trendu 
vývoja populácií jednotlivých druhov. Výsledky z pravidelne monitorovaných úsekov, predovšetkým vodných 
tokov, môžu mať nemalú hodnotu aj pre determináciu nárokov vodného vtáctva na rôzne charakteristiky 
prostredia i jeho kvalitu [6, 12, 13].  

Najväčšiu váhu majú pre zimovanie vodného vtáctva nesporne klimatické faktory, hlavne teplota. Za 
nezanedbateľný vplyv však možno považovať určite aj stresové zaťaženie územia antropickými aktivitami a 
kvalitu samotného hibernačného refúgia, vrátane potravnej ponuky. Na menších zimoviskách sa poradie 
významnosti týchto faktorov môže značne líšiť. Najdôležitejšiu úlohu pre udržanie kondície a prečkanie 
nepriaznivých podmienok môže mať pritom najmä vplyv stresujúcich ľudských aktivít. Problematike faktorov 
bolo v minulosti venovaných viacero prác [7, 14, 15, 16].  

Zimné sčítanie vodného vtáctva je realizované aj na rieke Váh. Väčšina z pravidelne monitorovaných 
úsekov má podobný charakter. Voda preteká upraveným a ohrádzovaným bývalým korytom a zároveň zhruba 
rovnobežným umelo vytvoreným kanálom. Takúto podobu dala rieke výstavba „Vážskej kaskády“. Vodný tok 
preteká aj mestom Trenčín, kde vytvorením hate Trenčianske Biskupice vznikol odlišný, jednoramenný a 
pôvodnému korytu podobný úsek. Za vodným dielom tečie Váh už opäť v dvoch korytách, z ktorých jedno tvorí 
Biskupický kanál. S kanálom súbežné koryto je významne ovplyvňované umelou reguláciou vodného prietoku. 
Aj v mnohých ďalších ohľadoch má od jednoramenného úseku pri Trenčíne odlišný charakter. Predpokladali 
sme teda, že rozdiely sa prejavia aj v skladbe a početnosti zimujúceho vodného vtáctva. Jeho výskytu na 
záujmovom území v zimnom období sa doteraz venovalo okrajovo iba niekoľko prác [3, 4].  

Našim cieĺom bolo zistiť, ako vplýva rozdielny charakter koryta rieky a rôzna úroveň zaťaženia 
antropickými faktormi na zimovanie vodného vtáctva v podmienkach stredného toku Váhu.  
 
Materiál a metódy 
Mapovanie vodného vtáctva prebieha na vymedzených úsekoch rieky Váh už od roku 1999, hodnotili sme ale 
údaje získané od januára 2002. Niektoré návštevy vykonali ďalšíe mapovania. Do hodnotenia sme nezahrnuli 
výsledky zaťažené chybami, rovnako ani také, kedy bolo možné sčítať len jeden z úsekov. Spolu sme 
vyhodnotili 22 návštev. Počas každej boli zmapované obidva úseky. Všetky sa konali v rámci celoslovenských 
termínov mapovania. Pre dosiahnutie porovnateľnosti údajov sme sa držali metodických odporúčaní 
vypracovaných SOS/ BirdLife Slovensko [11]. Používali sme štandardnú líniovú a bodovú metódu [5]. 
Priemernú denzitu zimujúcich jedincov sme získali prepočítaním zaznamenaného priemerného počtu na 1 riečny 
km. Druhovú skladbu sme vyjadrili prostredníctvom dominancie a jednotlivé druhy sme zaradili do jej tried 
(eudominantné (≥10), dominantné (5≤10), subdominantné (2≤5), recedentné (1≤2) a subrecedentné (1>)) [9]. Na 
porovnanie úsekov sme použili aj index diverzity (upravený vzťah podľa Shannona – Wienera: H`= - Σ pi . ln 
pi) a equitability (E= H`/ ln S ) [5]. Priebežne sme registrovali aj pôsobiace antropické faktory. Odhadovali sme 
ich intenzitu a registrovali ich frekvenciu výskytu. Pri mapovaní sme používali ďalekohľady Olympus a Fomei 
s parametrami 10 x 50 a 12 x.50. Úseky sme navštevovali hlavne medzi 700 a 1100 h. SEČ.    
 Prvý z mapovaných úsekov Váhu, pri Trenčíne (ďalej len úsek A), má dĺžku 2244 m. Začína pri 
železničnom moste prakticky v intraviláne mesta a končí pri stavidlách hate Trenčianske Biskupice. Je to 
jednoramenný a postupne sa rozširujúci úsek. Rýchlosť toku má v dôsledku regulácie prietoku na stavidlách 
menšiu. Dochádza tu k výraznejšej akumulácii sedimentov k pravému brehu. Väčšia časť koryta je pomerne 
hlboká, nachádzajú sa tu ale aj plytké miesta s bohatým pokrytím debrisu. Časť zarastá porastom Typha latifolia. 
Pred haťou sa nachádza ostrov. Viac ako polovica z úseku má riedke brehové porasty značne heterogénneho 
druhového zloženia (Populus nigra, Salix alba, S. fragilis, Cerasus avium, Morus sp. atď.), miestami dokonca 
chýbajú. Zvyšok brehov však pokrýva hustý porast mäkkého lužného lesa (hlavne Populus nigra a Salix alba) 
v šírke od 25 do 130 m, známy aj ako lokalita Trenčiansky luh [2]. Úsek rieky tu má celkove „poloprírodný“ 
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krajinný ráz, čiastočne pripomína pôvodné koryto. Dochádza tu dokonca k pravidelným záplavám, nie však 
v postačujúcom rozsahu a intenzite. Charakteristickou črtou úseku je aj členitý pravý breh s malými ramenami 
a porastom pálky a trste. V okolí prevažuje urbánny typ krajiny s dominantným zastúpením zastavaných 
obytných a priemyselných plôch s nízkym stupňom ekologickej stability.  
 Druhý mapovaný úsek, pri Bierovciach (ďalej len úsek B), má dĺžku 5566 m a predstavuje príklad 
koryta Váhu, ktorý regulačné práce a výstavba „Vážskej kaskády“ postihli podstatným spôsobom. Začína pri 
stavidlách hate Trenčianske Biskupice a končí pri bierovskom cestnom moste, blízko obce Veľké Bierovce. 
Šírka koryta sa na celom úseku veľmi nemení. Brehové porasty sú z hľadiska proporcií (šírka od 15 do 80 m) 
a čiastočne aj druhovej skladby (Populus nigra, Salix alba, Crataegus sp.) pomerne homogénne, miestami úplne 
chýbajú. Brehy majú o niečo strmší sklon ako predošlý úsek a nie sú členité. Na začiatku sú tvorené betónovými 
plochami a panelmi, zbytok tvorí lomový kameň. Rieka je tu pomerne plytká, koryto je užšie a hlbšie 
umiestnené. Preteká tu iba časť objemu vody z predošlého úseku, väčšia časť preteká cez Biskupický kanál. 
Rýchlosť toku je vyššia. Vznikli tu štrkové lavice a sihote. Pri najvyšších vodných stavoch sa stavidlá otvárajú 
a väčšina z objemu vody preteká týmto korytom. Dôsledkom je síce pozitívne pôsobenie na vegetáciu, dĺžka 
tohto vplyvu však nie je postačujúca, pretože pri nižších stavoch sa stavidlá opäť uzavrú. Inundácia Váhu za 
haťou tým pádom až do ďalšej povodne vysychá, bežná hladina toku je totižto hlbšie, pod úrovňou okolitého 
terénu. To sa prejavilo aj na kvalite brehových porastov, sú úzke a netvorí ich len vegetácia typická pre lužné 
lesy, ale aj suchomilné prvky, ako napríklad hloh a ruža. V okolí úseku prevažuje agrárny a rurálny typ krajiny 
s veľkým podielom poľnohospodárkych plôch, riečna inundácia a vážsky kanál s len o niečo nižším stupňom 
ekologickej stability. 
 
Výsledky a diskusia 
Do februára 2008 sme počas zimného sčítania vodného vtáctva zaznamenali spolu 34 druhov, z toho 29, ktoré 
na území skutočne zimovali. Priemerná denzita všetkých jedincov predstavovala 171,02 na 1 riečny km. 
Najväčší počet vtákov bol zaznamenaný počas januára 2005 na úseku A (1157 ex.). Najviac druhov (17) sme 
pozorovali v januári 2005 a marci 2006 opäť na úseku A. Zaznamenali sme aj niekoľko vzácnych výskytov 
vtáctva, v marci 2006 to bola Melanitta nigra (1 ex., úsek A), v januári 2007 Phalacrocorax pygmaeus (1 ex., 
A), v marci 2007 Grus grus (3 ex., B) a v januári 2004 a  2008 Haliaeetus albicilla (1 ex., A, 1 ex., B). Podľa 
priemernej denzity bol najpočetnejší zimujúci druh Anas platyrhynchos (86,90 ex./ 1 km toku), potom 
nasledovali Phalacrocorax carbo (15,07 ex./ 1 km) a Fulica atra (11,37 ex./ 1 km).  
 Porovnávané úseky rieky Váh sa od seba líšili, menej čo do počtu druhov, viac čo do početnosti. Na 
úseku A bolo zaznamenaných 26 druhov, 1 bol eudominantný, 3 boli dominantné, 2 subdominantné, 1 bol 
recedentný a až 19 bolo subrecedentných. Priemerná denzita všetkých zimujúcich jedincov bola 220,27 ex./ km. 
Počas 18 návštev tu bol zaznamenaný vyšší počet druhov a počas 15 návštev vyšší počet jedincov ako na úseku 
B. Tam sme zaznamenali 28 druhov, z toho 2 boli eudominantné, 3 druhy dominantné, 3 subdominantné, 5 bolo 
recedentných a 15 subrecedentných. Priemerná denzita všetkých jedincov tu bola 100,05 ex./ km. Oba úseky 
majú 20 druhov spoločných. 

Na úseku A bol index diverzity (H`) 1,6097 a index equitability (E) 0,4941. Na úseku B mal prvý index 
hodnotu 2,2366, druhý 0,6712. Z toho vyplýva, že na prvom úseku (A) sú druhy zastúpené menej rovnomerne, 
ako na druhom. To môže byť spôsobené dominantnejším podielom Anas platyrhynchos a veľkým zastúpením 
subrecedentných druhov na úseku A. Úsek B má aj navzdory zmenenému charakteru koryta oproti pôvodnému 
o niečo vyššiu diverzitu a väčšie druhové bohatstvo zimujúceho vodného vtáctva. Príčinou je čiastočne aj 
rozdielna dĺžka sčítavaného úseku (B je dlhší), ale zároveň aj menšie zastúpenie zastavaných a priemyselných 
plôch v okolitej krajine a menej rušivých vplyvov. Tým pádom tu bolo vyššie zastúpenie aj takých druhov, ktoré 
sú bežne plachšie. Potravnú ponuku ako možnú príčinu takýchto výsledkov sme neskúmali, predpokladáme 
však, že na oboch úsekoch je, najmä kvalitatívne, zhruba rovnaká.    

Na úseku A bol zaznamenaný celkove väčší počet zimujúcich jedincov vodného vtáctva, v prevažnej 
miere však pripadajúci druhu Anas platyrhynchos. Jeho väčšia preferencia úseku sa dá vysvetliť menšou 
citlivosťou na rušivé antropické vplyvy. V zime je tu časť populácie synantropná a necháva sa prikrmovať. Do 
úvahy prichádza čiastočne aj uprednostňovanie pomalšieho toku (vrátane kvantitatívne mierne odlišnej 
potravnej ponuky pre zúbkozobce) a významnú úlohu zohráva isto aj absencia výkonu poľovného práva. Na 
úseku B sa naopak poľuje, kačice sú tam preto plachšie a preletujú na menej rušené vodné plochy v okolí.  

Na oboch úsekoch sme počas sčítavania zaznamenali tieto rušivé faktory: návštevnosť, „venčenie“ 
psov, prelety ľahkých lietadiel, športový rybolov, vodné športy, automobilová doprava, hluk z motokrosovej 
dráhy, hluk z cestnej dopravy, cyklistika, behanie, bežkovanie a svetelné znečistenie. Najväčšiu frekvenciu mali 
pritom návštevnosť, športový rybolov a „venčenie“ psov. Väčšou intenzitou a frekvenciou týchto faktorov bol 
zasiahnutý úsek A. Vzdialenosť ku zdrojom významnejšej kumulácie týchto faktorov bola kratšia na úseku A. 
Ten leží prakticky priamo v urbánnej krajine. Celkove mal teda aj vyššie stresové zaťaženie. 
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Záver 
Za obdobie od januára 2002 do februára 2008 sme počas 22 návštev vrámci celoslovenského zimného sčítania 
vodného vtáctva zaznamenali na dvoch vybraných úsekoch stredného toku rieky Váh spolu 34 druhov. 
Najpočetnejšie boli Anas platyrhynchos, Phalacrocorax carbo a Fulica atra. Vybrané dva úseky toku (A a B) sa 
navzájom líšili charakterom koryta, kvalitou, proporciami a zastúpením brehových porastov, množstvom 
pretekajúceho objemu vody, rýchlosťou toku, hĺbkou, prítomnosťou atrahujúcich prvkov (debris, ostrov, sihote, 
plytčiny a i.), typom a ekologickou stabilitou okolitej krajiny a úrovňou zaťaženia antropickými vplyvmi. Podľa 
predpokladu a v zmysle týchto charakteristík vychádzal úsek A pôvodne ako vhodnejší pre zimovanie vodného 
vtáctva, bol však oveľa viac postihnutý lokalizáciou v mestskom prostredí a vplyvom pôsobenia antropických 
stresových faktorov. Rozdiely v koryte, ako aj vo vplyvoch potvrdili aj odlišnosti v druhovej skladbe 
a početnosti vtáctva.    

Frekvencia zaznamenaných vyšších počtov zimujúcich druhov a jedincov bola väčšia na úseku A 
a zároveň tu bola väčšia aj celková početnosť i jej denzita na 1 riečny km, bohatšiu a vyrovnanejšiu druhovú 
skladbu mal však úsek B. Mimo niekoľkých druhov vytvárajúcich výkyvy v početnosti (Anas platyrhynchos 
a Phalacrocorax carbo) tu nebol žiadny druh, ktorý by mal viac ako 50% - tnú prevahu. Naopak na úseku 
A dominoval výrazne len 1 druh, Anas platyrhynchos a väčšiu časť druhového bohatstva tvorili subrecedentné 
druhy (s veľmi nízkou dominanciou). Takáto skladba sa javí ako neprirodzená a môže byť dôsledkom práve 
vyššieho zastúpenia stresových faktorov a zrejme i nižšej ekologickej stability (resp. kvality) okolitej krajinnej 
matrice, v tomto prípade tvorenej hlavne zastavnými plochami.  

Ukázalo sa teda, že za kľúčové podmienky pre zimovanie vodného vtáctva na strednom toku Váhu (a 
obdobne zrejme aj na ostatných vodných tokoch), mimo tých klimatických, možno považovať aj zaťaženie 
územia antropickými vplyvmi a ekologickú stabilitu alebo kvalitu okolitej krajiny. Pôvodnosť samotného koryta 
a rozdielna kvalita brehových porastov, ako i prítomnosť atrahujúcich prvkov nie sú úplne rozhodujúcimi 
faktormi, majú však určite nezanedbateľný vplyv. Bez stresovej záťaže na rieke a v okolí, by na oboch úsekoch 
druhová skladba a početnosť zimujúceho vodného vtáctva vyzerala pravdepodobne trochu inak.    
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Úvod a cieľ práce 
Znečistenie životného prostredia ťažkými kovmi predstavuje vážny environmentálny problém vzhľadom na 
toxické účinky kovov. Zvýšená koncentrácia ťažkých kovov v prostredí spôsobuje vážne ekologické problémy 
a prostredníctvom potravových reťazcov môže viesť k ohrozeniu existencie živých organizmov i zdravia 
človeka. Vedecké úsilie smeruje k hľadaniu možností ako znížiť množstvo iónov ťažkých kovov vo vodnom 
prostredí a vplyvom geochemických cyklov aj v ostatných zložkách životného prostredia, vrátane pôdy. Jednou 
z možností, ako posunúť poznanie v oblasti biotechnológií a bioremediácií, je základný výskum vlastností 
mikroorganizmov schopných akumulovať a sorbovať ťažké kovy a toxické prvky [1, 9, 10, 11]. 

Cieľom príspevku je poukázať na možnosti využitia biomasy mycélia mikroskopických húb pri úprave 
odpadových resp. kontaminovaných vôd v súvislosti s akumuláciou ťažkých kovov. V laboratórnych 
podmienkach sme skúmali akumulačnú schopnosť vybraných kmeňov druhu Neosartorya fischeri, izolovaných 
z rôznych substrátov. Sledovanými chemickými prvkami boli Cd, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn. Sledované kmene sme 
porovnávali z hľadiska ich akumulačnej schopnosti v závislosti od prostredia, resp. miesta ich výskytu alebo 
substrátu, z ktorého boli izolované, od typu modelového roztoku a od akumulovaného ťažkého kovu. 
     
Materiál a metódy 
Mikroskopické huby. Termorezistentný druh Neosartorya fischeri predstavuje teleomorfné štádium, na 
základe ktorého sa systematicky zaraďuje do oddelenia Ascomycota. Anamorfné štádium je Aspergillus 
fischerianus [6]. Pracovali sme so štyrmi kmeňmi tohto druhu. Kmene Nf 1 a Nf 2 pochádzajú z riečneho 
sedimentu a z pôdy s prirodzeným obsahom As a Sb z oblasti Pezinok – Kolársky vrch [2]. Kmeň Nf 3 bol 
izolovaný z plátna obrazu, deponovaného v depozite Slovenského národného múzea (SNM) v Martine [7]. 
Ako kontrolný sme použili kmeň Nf 4 zo zbierky CCF v Prahe, kde je evidovaný pod číslom 1734 [5]. 
Príprava biomasy mycélia. Kultivácia kmeňov prebiehala 14 dní pri teplote 25 oC na šikmom Sabouraudovom 
(SAB) agare. Na prípravu biomasy mycélia sme použili 5 ml suspenzie konídií v sterilnej destilovanej vode, 
ktoré sme pridávali do 45 ml tekutého SAB média. Vytvorené mycélium sme odfiltrovali, premyli 
v deionizovanej vode (Water Pro LS, Labconco, USA) a preniesli do 50 ml modelových roztokov, kde 
stacionárne prebiehala akumulácia 24 h pri 25 °C. Po akumulácii sme mycélium znova odfiltrovali, premyli 
v deionizovanej vode a sušili pri teplote do 40 °C. Všetky experimenty prebiehali v troch paralelných 
opakovaniach, pričom vo výsledkoch uvádzame priemerné hodnoty. 
Modelové roztoky. Banská voda, ktorá predstavuje zmes povrchových a podzemných vôd pod areálom Rudné 
bane Pezinok s vysokou mierou kontaminácie As a Sb [3], slúžila ako matrica, ku ktorej sme pridali zmes 
prvkov. V experimentoch sme použili modelové roztoky: 

1. banská voda + zmes prvkov v koncentráciách Cd [2 mg/l], Cr (VI) [5 mg/l], Cu [5 mg/l], Ni [4 mg/l], Pb [10 mg/l], 
Zn [1 mg/l]; 

2. zmes prvkov v koncentráciách Cd [2 mg/l], Cr (VI) [5 mg/l], Cu [5 mg/l], Ni [4 mg/l], Pb [10 mg/l], Zn [1 mg/l]; 
3. jednotlivé prvky samostatne v koncentráciách Cd [1 mg/l], Cr (III) [5 mg/l],Cr (VI) [5 mg/l], Cu [2 mg/l], 

Ni [2 mg/l], Pb [2 mg/l], Zn [1 mg/l]; 
        4.    deionizovaná voda (kontrola).  

Stanovenie úbytku prvkov z roztoku akumuláciou. Hladinu akumulovaných prvkov v mycéliách mikromycét 
sme stanovili metódou atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS). Obsahy jednotlivých prvkov vo vzorkách sme  
vyhodnotili vzhľadom na kalibračné krivky príslušných prvkov. 
 
Výsledky a diskusia 
Vybrané kmene druhu Neosartorya fischeri sme sledovali v troch rôznych typoch modelových roztokov. 
V experimentálnom roztoku banská voda + zmes prvkov sme zaznamenali najvyššie hodnoty akumulácie 
v prípade Cu (37,67 %) a Cr(VI) (31,67 %), najnižšie u Cd (7,5 %) a Ni (7,17 %). Rovnako v druhom 
experimentálnom roztoku, ktorým bol zmesný roztok skúmaných prvkov, sme zistili najvyššie a najnižšie 
hodnoty akumulácie tých istých kovov (Cu 43,52 %, Cr(VI) 36,67 %; Cd 8,35 %, Ni 7,3 %). V tomto type 
modelového roztoku sme namerali nulovú akumuláciu Zn kmeňom Nf 3. V modelových roztokoch, kde sa 
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skúmané prvky nachádzali samostatne, bolo práve Cd akumulované v najväčšom množstve (72,55 %), najmenej 
bol akumulovaný Cr(III) (20,5 %). 

Z hľadiska akumulácie ťažkých kovov sa kmene druhu Neosartorya fischeri uplatnili oveľa výraznejšie 
v samostatných roztokoch v porovnaní s obidvoma typmi zmesných roztokov (banská voda + zmes prvkov a zmes 
prvkov).  

Pri sledovaní schopnosti druhu N. fischeri akumulovať vybrané kovy z modelových roztokov, v ktorých 
sa nachádzali samostatne, sa ukázali značné rozdiely medzi jednotlivými kmeňmi. Kmene Nf 1 a  Nf 2, izolované 
z riečneho sedimentu a z pôdy s prirodzeným obsahom As a Sb, vykázali pomerne vysoké hodnoty akumulácie 
skúmaných prvkov (obr. 1 a 2).  
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  Obr. 1:  Akumulácia prvkov v % kmeňom Nf 1              Obr. 2:  Akumulácia prvkov v % kmeňom Nf 2 
 

Najvyššie hodnoty akumulácie kmeňom Nf 1 sme zaznamenali u Cr(VI), v prípade kmeňa Nf 2 bolo 
najviac akumulované Pb. Prostredie, z ktorého pochádzajú kmene Nf 1 a Nf 2, je výrazne negatívne ovplyvnené 
banskou činnosťou. Primárne ekologické faktory, predovšetkým silne kyslé až veľmi silne kyslé prostredie 
a vysoké množstvá As a Sb, výrazne ovplyvnili tak fenotyp ako aj genotyp mikroskopických húb [4].  

Priemerne najnižšiu akumuláciu sme zistili u kmeňa Nf 3. Najväčšie rozdiely sme zaznamenali medzi 
kmeňom Nf 3, získaným z obrazu v SNM v Martine, a Nf 4 (kontrolný kmeň zo záhradnej pôdy, kultivovaný in 
vitro) (obr. 3 a 4).  
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  Obr.3:  Akumulácia prvkov v % kmeňom Nf 3              Obr. 4:  Akumulácia prvkov v % kmeňom Nf 4 

 
 Až na menšie rozdiely v akumulácii Zn a Cd, resp. Pb a Cr(VI) sme u obidvoch kmeňov zaznamenali 
podobnú klesajúcu tendenciu od Cd resp. Zn smerom k Ni resp. Cr(III). Prekvapujúcim výsledkom je najvyššia 
akumulácia kmeňom Nf 4, ktorý predstavoval kontrolu. Možno hypoteticky uvažovať o nepripravenosti kmeňa 
reagovať adaptívne na podmienky, ktoré sú, pokiaľ ide o kontamináciu životného prostredia, pravdepodobne 
značne odlišné od doby, kedy bol uložený a kultivovaný v podmienkach in vitro. Kmeň Nf 4 je deponovaný 
v zbierke CCF Praha od roku 1979, čo sa prejavilo na veľmi slabom raste mycélia v tekutom SAB médiu, kde 
vytvorilo iba prstencovité mycélium (u všetkých ostatných kmeňov bolo vytvorené kompaktné mycélium) a na 
pomalšej sporulácii. Napriek tomu akumulácia ťažkých kovov týmto kmeňom dosiahla vysoké hodnoty (obr. 4). 

Porovnaním akumulačnej schopnosti kmeňa Nf 1 s kmeňom druhu Aspergillus niger, pochádzajúcim z 
rovnakého environmentálneho zdroja, sme zistili mierne nižší stupeň akumulácie u kmeňa Nf 1. U týchto dvoch 
kmeňov bola pozorovaná spoločná tendencia akumulovať ťažké kovy, klesajúca v smere Cd > Zn > Pb > Ni > Cu 
(s vymeneným poradím Zn a Cu u Nf 1). Výrazne najvyššia hodnota bola zaznamenaná v prípade akumulácie 
Cr(VI) kmeňom Nf 1 (90,6 %) [4]. U kmeňa Nf 1 bol zistený vznik prchavej formy As [8].  
 
Záver 
Riešenie problémov odpadových vôd v životnom prostredí patrí k najnaliehavejším úlohám súčasnosti vzhľadom 
na dopady starých environmentálnych záťaží aj na súčasnú negatívnu antropogénnu aktivitu (toxicita 
kontaminantov z banskej činnosti, priemyslu a poľnohospodárstva). Jednou z možností riešenia problému 
kontaminácie zložiek životného prostredia (voda, pôda) ťažkými kovmi je využitie biomasy mycélia. Získané 
výsledky poukazujú na možnosť aplikácie mikroskopických húb v procese odstraňovania, resp. znižovania 
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množstva iónov chemických prvkov v odpadových vodách, v oblasti biotechnológií úpravy a čistenia vôd 
s presahom do rekultivácie a ochrany pôdy až k ochrane ľudského zdravia cez bezpečnejší potravový reťazec. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Na získavanie poznatkov o toxicite chemických zlúčenín sa v modernej ekotoxikológii popri chemických 
analýzach uplatňujú predovšetkým biologické metódy využívajúce rôzne bioindikačné organizmy, schopné 
zhodnotiť možný negatívny vplyv zlúčenín na celý ekosystém [15]. Sladkovodné mikroskopické riasy (ďalej len 
riasy) sú z ekologického hľadiska v rámci potravového reťazca vodných ekosystémov veľmi významnými 
organizmami, ktoré zodpovedajú za prevažnú časť  primárnej produkcie biomasy, ich poškodenie by malo 
dlhodobý negatívny dopad na celú vodnú biotu, v čom spočíva ich význam ako bioindikátorov [7,5].  

Arzén patrí do skupiny toxických kovov. Jeho význam v životnom prostredí sa obmedzuje iba na 
toxické vlastnosti pri veľmi nízkych koncentráciách. Vo vodnom prostredí vstupuje arzén do potravového 
reťazca práve prostredníctvom rias, najnižšej trofickej úrovne, s následnou bioakumuláciou a biomagnifikáciou 
v potravovom reťazci [9]. Napriek tomu bolo doposiaľ hodnoteniu ekotoxikologického účinku arzénu na 
sladkovodné mikroskopické riasy venovanej relatívne málo pozornosti.  

Arzén tvorí prirodzenú súčasť zemskej kôry (priemerný obsah arzénu v zemeskej kôre je 1,5-2 mg/kg). 
Vyskytuje sa vo všetkých zložkách životného prostredia. Priemerná koncentrácia arzénu vo vode je viac ako 
0,01 mg/l, vyššie koncentrácie boli namerané v oblastiach s výskytom ložísk minerálov obsahujúcich arzén 
alebo v blízkosti zdrojov antropogénneho charakteru [16]. Problém znečistenia vôd arzénom je aktuálny aj na 
našom území. Podľa správy ŠGÚDŠ (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) za rok 2006, znečistenie riečnych 
sedimentov (vo vodnom prostredí je arzén prevažne viazaný v sedimentoch [9]) arzénom bolo zaznamenané na 
viacerých odberových miestach, pričom najvyššia miera znečistenia bola zistená na lokalite Nitra – Chalmová. 

Z globálneho hľadiska patrí arzén medzi najvýznamnejšie anorganické konataminanty pitnej vody. 
V oblastiach s vysokými koncentráciami arzénu, predstavuje pitná voda jeho hlavný zdroj možnej expozície 
[12]. Limitná hodnota arzénu v pitnej vode je podľa WHO (World Health Organisation) 0,01 mg/l [16]. 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 151/2004 Z.z., o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality 
pitnej vody pripúšťa maximálnu koncentráciu As v pitnej vode taktiež 0,01 mg/l. K najvýznamnejším oblastiam, 
ktoré v posledných rokoch vzbudili zvýšenú pozornosť  v súvislosti so zvýšenými  koncentráciami arzénu 
v pitnej vode patrí India a Bangladéš, prostredníctvom limity presahujúcich koncentrácií arzénu v pitnej vode sú 
ohrozené milióny ľudí [12,4].  

Cieľom našej práce bolo hodnotenie ekotoxikologického účinku zlúčenín arzénu (NaAsO2 a 
Na2HAsO4.7H2O) na riasu Scenedesmus quadricauda. 

 
Materiál a metódy 
Ekotoxikologické hodnotenie účinku arzénu sme sledovali na riase Scenedesmus quadricauda (ďalej  
S. quadricauda) (Turp.) Bréb. kmeň Greifswald 15. V priebehu testov sa suspenzie  rias kultivovali v 100 ml 
Erlenmeyerových bankách s 50 ml kultivačného média po dobu 14 dní pri konštantnej teplote (22±2°C) 
a nepretržitom osvetlení s intenzitou 70mE/m2/s. V testoch sa používali osemdňové riasové suspenzie v 
exponenciálnej fáze rastu. Kontrolné rastové médium a médium s príslušnou koncentráciou testovanej zlúčeniny 
arzénu sa očkovalo 1 ml riasovej suspenzie s počtom coenóbií približne 5,7.105. V testoch sa hodnotil inhibičný 
účinok NaAsO2 a Na2HAsO4.7H2O. Paralelné stanovenia pre kontrolu a pre príslušné koncentrácie boli tri. 
Hodnotenými parametrami bola inhibícia rastu riasovej suspenzie a inhibícia produkcie fotosyntetických 
pigmentov – chlorofylu a  a chlorofylu b . Doba trvania experimentu bola 14 dní.  

Rast riasovej suspenzie sa hodnotil spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 750 nm, produkcia chlorofylu 
a a b sa taktiež stanovila spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 649 a 665 nm po 14 dňoch extrakciou pigmentov 
do 95 % etanolu. Hodnoty EC50 a ich 95% intervaly spoľahlivosti vyjadrujúce chronický účinok testovaných 
látok sa stanovili probitovou analýzou a sú nominálnymi hodnotami koncentrácie danej látky, pri ktorej 
dochádza k 50 % inhibícii sledovaného parametra. 
 
Výsledky a diskusia 
Výsledky hodnotenia inhibičného účinku NaAsO2 na rast a produkciu chlorofylu a a b riasy S. quadricauda sú 
vyjadrené ako EC50 hodnoty a ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI) (Tab.1). 
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Tab.1 Inhibičný účinok NaAsO2 na rast a produkciu chlorofylu a a b (Chl a a Chl b) riasy S. quadricauda 
 

Látka EC50 rast (95 % CI)  
 mg/l 

EC50 Chl a (95 % CI)  
mg/l 

EC50 Chl b (95 % CI) 
mg/l 

NaAsO
2

99,1 (84,8-115,8) 69,31 (63,3-75,8) 76,64 (69,8-84,1) 

 
Inhibičný účinok Na2HAsO4.7H2O  na rast S. quadricauda pri rovnakom rozpätí koncentrácií (max. 

koncentrácia 200 mg/l) ako pri NaAsO2 nebol pozorovaný.  
K dispozícií sú veľmi variabilné údaje, čo sa toxického účinku arzénu na riasy týka, čo môže byť 

zapríčinené rôznymi podmienkami experimentov [14,1]. Zhodné sú tvrdenia niektorých autorov, podľa ktorých 
je pre riasy toxickejší As(III) v porovnaní s As(V) [8,11], na strane druhej boli publikované práce udávajúce 
vyššiu toxicitu As(V) [10,6]. Toxicita As(V) vo vodnom prostredí môže byť do značnej miery ovplyvnená 
prítomnosťou a koncentráciou fosforečnanov, po chemickej stránke podobných arzeničnanom. Levy a kol. 
(2005) zaznamenali 18-násobné zvýšenie IC50 pri zvýšení koncentrácie fosforečnanov v médiu z 0,15 mg/l na 
1,5 mg/l. 

Tišler a Končan (2002) stanovili EC50 As2O3 pre riasu Scenedesmus subspicatus na 34,7 mg/l. Na druhej 
strane Jahan a kol. (2006) nepozorovali inhibičný účinok NaAsO2 na rast riasy Scenedesmus abundans 
vystavenej koncentrácii NaAsO2 dosahujúcej 100 mg/l. Hodnoty IC50 Na2HAsO4 stanovené Ismailom a kol.  
(2001) pre morskú riasu Isochrysis galbana sa pohybujú v rozmedzí 292,3-336,5 mg/l. 

Ďalším parametrom pri hodnotení ekotoxikologického účinku arzénu na riasy bola koncentrácia 
fotosyntetickýcjh pigmentov, chlorofylu a a b. Z nameraných hodnôt EC50 je zrejmé, že meranie inhibície 
produkcie chlorofylu a a b je mierne citlivejším parametrom v porovnaní s meraním inhibície rastu. Výsledky 
získané pre stanovenie toxického účinku NaAsO2 na produkciu chlorofylu a a b dobre korešpondujú 
s výsledkami pre rast riasy, čo potvrdzuje súvis medzi hustotou riasovej suspenzie a produkciou 
fotosyntetických pigmentov. Zatiaľ existuje len málo údajov o účinku zlúčenín arzénu na produkciu 
fotosyntetických pigmentov u rias. Jahan a kol. (2006) nepozorovali výraznejší účinok NaAsO2 na produkciu 
chlorofylu a u riasy Scenedesmus abundans vystavenej koncentrácii NaAsO2 dosahujúcej 100 mg/l. 
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Obrázky 1 a 2 znázorňujú rastové krivky S.quadricauda pre obe použité zlúčeniny arzénu, krivky dobre 

ilustrujú rýchlosť rastu riasy S. quadricauda v prostredí s prítomnosťou NaAsO2 a Na2HAsO4.7H2O . 
 

Záver 
Na základe získaných výsledkov pre použitú riasu môžeme konštatovať, že  toxickejší účinok na rast 
a produkciu chlorofylu a a b mala zlúčenina NaAsO2 v porovnaní s Na2HAsO4.7H2O. Inhibícia rastu a obsahu 
chlorofylu je zaujímavý parameter na prvé priblíženie biologickej odpovede sladkovodných mikroskopických 
rias na toxické kovy. 
 
Poďakovanie 
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Obr.1 Rastová krivka riasy S. quadricauda 
s koncentráciou NaAsO2 blízkou hodnote EC50, 
získanou pre rast riasovej suspenzie (100 mg/l) 
 

 Obr.2 Rastová krivka riasy S. quadricauda 
s koncentráciou Na2HAsO4.7H2O 200 mg/l 
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Úvod a formulácia cieľa  
Arzén (As) je prvok, ktorý je široko distribuovaný v zložkách životného prostredia [1], kde sa vyskytuje 
v štyroch oxidačných stupňoch, a to –3, 0, 3, 5 [2]. V prostredí sa nevyskytujú len anorganické formy arzénu, 
ktoré vo všeobecnosti dominujú, ale aj organické formy (napr. mono-, di- a trimetylarzín) [3]. Dominujúce 
organické a anorganické špécie arzénu v prostredí sú vo všeobecnosti toxické [1]. 

Arzén podlieha v rámci svojho biogeochemického cyklu rôznym abiotickým procesom 
a biotransformáciám, v ktorých zohrávajú mikroorganizmy, vrátane mikroskopických vláknitých húb, dôležitú 
úlohu [3,4]. Výhodou spoločenstiev mikroskopických vláknitých húb je, že sú schopné rásť a rozmnožovať sa aj 
v substrátoch s vysokými obsahmi arzénu [6]. 

Mikroskopické vláknité huby sa na biogeochemickom cykle arzénu nepodieľajú len transformáciou a 
zmenou mobility špécií arzénu pôsobením rôznych exoproduktov alebo bioakumuláciou, ale aj vlastnou 
metabolickou činnosťou. Jednou z možností je metabolická transformácia arzénu do prchavých foriem 
(biovolatilizácia), ktorá je súčasťou biogeochemických cyklov aj mnohých iných (polo)kovov [7,8,9]. 

Cieľom tohto článku je zhodnotiť potenciál mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger 
biovolatilizovať As v laboratórnych podmienkach a vplyv rôznych špécií As a iniciačnej koncentrácie As na túto 
transformáciu.  
 
Metodika 
Do 250 ml Erlenmeyerových baniek s obsahom 40 ml Sabouraudovho živného média (HiMedia, Mumbai, India) 
sme pridali 5 ml roztoku arzénu s požadovanou koncentráciou (169,6mg.l-1 As(III) alebo 170,6 mg.l-1 As(V)). 
Arzén sme pridali v trojmocnej alebo päťmocnej forme ako NaAsO2 alebo Na2HAsO4. Hodnotu pH roztoku sme 
upravili na 4±0,1 prídavkom 0,1M HCl. Po úprave pH sme médium inokulovali 5 ml suspenzie spór druhu 
mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger. Takto pripravené systémy sa inkubovali pri laboratórnej teplote 
35 dní. Každý piaty deň sme stanovili hmotnosť sušiny biomasy v  kultivačných systémoch a porovnávali sme ju 
s hmotnosťou sušiny biomasy v kultivačnom systéme bez arzénu. 

V 35. deň kultivácie sme vyrastenú biomasu oddelili a preniesli na fritu prekrytú filtračným papierom. 
Frita s biomasou sa 10 min centrifugovali pri 3000 ot.min-1. Po prvej centirfugácii sme biomasu na frite preliali 
10 ml deionizovanej vody a opäť centrifugovala 10 min pri 3000 ot.min-1. Následne sme stanovili hmotnosť 
centrifugovanej biomasy a obsah arzénu v nej. Zostatkový roztok po centrifugácii sme pridali k živnému médiu, 
v ktorom sa taktiež stanovil obsah arzénu. Arzén sa stanovil metódou HG AAS. 
 
Tab. 1 Zhodnotenie množstva biovolatilizovaného As mikroskopickou vláknitou hubou Aspergillus niger 

špécia 
arzénu 

obsah arzénu v 50 ml 
SAB pred kultiváciou 

(mg) 

obsah arzénu v 
biomase (mg) 

množstvo 
biovolatilizovaného 

arzénu (mg) 

percentuálne 
vyjadrenie 

úbytku arzénu 
po kultivácii 

As(V) 0,853 0,183±0,004 0,093±0,037 10,91 
As(III) 0,848 0,015±0,002 0,143±0,021 16,91 
As(V) 0,212 0,005±0,001 0,024±0,002 11,22 
As(III) 0,201 0,005±0,001 0,026±0,004 12,80 

 
Výsledky a diskusia 
V práci sme sledovali biovolatilizáciu As(III) a As(V) prostredníctvom biotransformácie metabolizmom 
mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger. Množstvo biovolatilizovaného As pri jeho rôznych 
koncentráciách a špéciách je uvedené v Tab. 1. Pri koncentrácii 16,96 mg.l-1 As(III) (0,848 mg As(III)) 
biovolatilizovala huba 16,91% As. Pri koncentrácii 17,06 mg.l-1 As(V) (0,853 mg As(V)) biovolatilizovala huba 
10,91%. Pri nižšej koncentrácii As je množstvo biovolatilizovaného arzénu nižšie pre obidve špécie As. Pri 
špécii As(III) bolo množstvo biovolatilizovaného As vyššie ako pri špécii As(V). Vzhľadom na priebeh krivky 
závislosti hmotnosti sušiny biomasy od dĺžky kultivácie huby v systémoch s As(III) (16,96 mg.l-1) alebo As(V) 
(17,06 mg.l-1) uvedenej v Obr. 1 je zrejmé, že v prvých fázach rastu (0 až 10 deň) bola metabolická aktivita 
mikroskopickej vláknitej huby v prítomnosti As(III) vyššia ako v kultivačnom systéme s As(V) alebo bez As. 
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V ďalších dňoch je naopak biomasa v prostredí s As(III) rýchlejšie degradovaná. Na základe toho môžeme 
usúdiť, že vzhľadom na rozdielne hodnoty biovolatilizácie As v prostredí s As(III) a As(V) dochádza 
k biovolatilizácii v iniciačných fázach rastu mikroskopickej vláknitej huby, kedy sa prejavuje aj rozdiel vplyvu 
špécií As na mikrobiálnu aktivitu. Toto však platí len v prípade, že syntéza mikrobiálnej biomasy koreluje  
s metabolickou aktivitou mikroskopickej vláknitej huby. 
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Obr. 1 Vplyv As(III) a As(V) na produkciu biomasy mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger. 

 
Záver 
Z našich výsledkov vyplýva, že mikroskopické vláknité huby, v našom prípade Aspergillus niger, sú schopné 
z prostredia prijímať päťmocné a trojmocné anorganické formy As, bioakumulovať ich a transformovať 
(biovolatilizovať)  na prchavé formy As. Mikroskopické vláknité huby uplatňujú tieto procesy transformácie As 
v rámci biogeochemického cyklu v kontaminovaných substrátoch a z environmentálneho hľadiska je 
mikrobiálna volatilizácia As významným procesom, pretože sa dokážu znižovať obsahy As v zložkách životného 
prostredia. 
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Úvod a formulácia cieľa 
Kontaminácia životného prostredia arzénom predstavuje pre ľudské zdravie vážnu hrozbu. Pri dlhodobej 
expozícii vznikajú chronické otravy. Ich prvé symptómy sa prejavujú na koži – ide o poruchy pigmentácie, 
hyperkeratózy, pričom v neskorších štádiách môže dojsť k tvorbe vredov a gangrén [13]. Dlhodobá expozícia 
arzénu vyvoláva tiež srdcovo-cievne ochorenia a viaceré epidemiologické štúdie potvrdzujú jeho karcinogénne 
účinky [10]. Celosvetovo najrozšírenejšou expozičnou cestou je pitie kontaminovanej vody. Hygienický limit 
WHO pre obsah arzénu v pitnej vode je 0,01 mg/l. V mnohých krajinách – napríklad Bangladéši, Západnom 
Bengálsku, Vietname, Číne, Argentíne a Mexiku sa však nachádzajú rozsiahle oblasti, kde sú obyvatelia 
odkázaní na pitie vody s niekoľkonásobne vyšším obsahom arzénu [5]. Ich počet sa počíta v státisícoch až 
miliónoch. Je pritom zaujímavé, že vo všetkých vyššie spomínaných oblastiach ide o kontamináciu prirodzeného 
charakteru. Okrem toho majú tieto oblasti ďalšie spoločné črty. K uvoľňovaniu arzénu do podzemných vôd 
dochádza dvoma odlišnými mechanizmami: rozpúšťaním oxyhydroxidov železa (a v menšej miere aj mangánu). 
Tento mechanizmus prebieha v silne redukčných podmienkach, ktoré sa vyvíjajú v dôsledku mikrobiálneho 
rozkladu organických látok najmä v alúviách a deltách riek. Druhým mechanizmom je desorpcia oxyaniónov 
arzénu z oxyhydroxidov železa a mangánu v zásaditom prostredí s vyššou alkalinitou, ktoré vzniká ako dôsledok 
aridnej klímy s vysokým výparom a zvetrávania minerálov [12]. Mobilitu arzénu v prírodných vodách teda 
kontrolujú najmä sorpčne – desorpčné procesy.  

Adsorpcia je aj jedna z najperspektívnejších metód remediácie vôd kontaminovaných arzénom. Ako 
adsorbenty boli experimentálne testované rôzne materiály ako napríklad oxidy železa, aktívne uhlie, aktívny 
hliník a iné [6, 2]. Veľmi perspektívne pre adsorpciu sa javí tiež použitie biomasy. Experimentálne boli použité 
rôzne typy biomasy, ako napríklad riasy [1], vyššie rastliny [3], kvasinky [11] a krabie panciere [8]. Viacerí 
autori skúmali tiež adsorpčnú kapacitu mikroskopických húb. Sledovaná bola biomasa rôznych kmeňov, a to 
jednak v natívnej, ako aj upravenej forme. Loukidou a kol. [4] skúmali adsorpciu arzeničnanových aniónov z 
vodného prostredia na chemicky modifikovanú biomasu mikroskopickej vláknitej huby Penicilium 
chrysogenum. Biomasa upravená katiónovými surfaktantami a polyelektrolytmi vykazovala oveľa vyššiu 
adsorpčnú kapacitu ako neupravená vzorka. Murugesan a kol. [7] skúmali adsorpciu arzenitanových a 
arzeničnanových aniónov zo vzorky prírodnej vody kontaminovanej arzénom na biomasu húb používaných pri 
fermentácii čaju. Pokhrel a Viraraghavan [9] sledovali adsorpciu arzeničnanových a arzenitanových aniónov na 
biomasu huby Aspergillus niger upravenú oxidom železitým. Zistili, že množstvo arzénu odstráneného z roztoku 
je výrazne ovplyvnené hodnotou pH, pričom maximálna adsorpčná kapacita bola pozorovaná pri pH 6. 

V našom experimente sme sledovali adsorpciu arzeničnanových iónov na biomasu mikroskopickej 
vláknitej huby Aspergillus niger. V pokusoch sme použili tri formy biomasy: natívnu, biomasu upravenú 
roztokom chloridu železitého (FeCl3) a biomasu upravenú roztokom kyseliny chlorovodíkovej (HCl). Cieľom 
experimentov bolo stanovenie a porovnanie adsorpčnej kapacity týchto troch foriem biomasy pri dvoch rôznych 
koncentráciách. 
 
Materiál a metódy 
1. Príprava biomasy 
1.1 Natívna biomasa: Biomasa použitá v experimentoch bola pripravená 4 dňovou dynamickou kultiváciou 
v laboratórnych podmienkach v 100 ml Sabouraudovho živného média (HiMedia, Mumbai, India) 
inokulovaného 10 ml suspenzie spór mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger. Na inokuláciu boli 
použité 28 dňové kultúry kmeňa udržiavané na šikmom agare. Získaná biomasa vo forme peliet (s priemerom 3 - 
5 mm) bola premytá destilovanou vodou a centrifugovaná 5 min pri 3000 ot.min-1 (MPW – 340, Mechanika 
Precyzyjna, Poľsko), aby boli odstránené zvyšky živného média.  
1.2 Biomasa upravená roztokom FeCl3: Pre úpravu sme použili biomasu pripravenú rovnako ako je opísané v 
predchádzajúcom bode. Biomasu sme upravili trepaním v 50 ml vodného roztoku FeCl3 s koncentráciou železa 
20 mg.l-1. Po 24 hodinách boli pelety premyté deionizovanou vodou a centrifugované 5 min pri 3000 ot.min-1.  
1.3 Biomasa upravená roztokom HCl: Použili sme rovnaký postup ako v predchádzajúcom bode, ale namiesto 
roztoku FeCl3 bola biomasa upravená 0,1 M roztokom HCl. 
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2. Adsorpcia 
Vodné roztoky s objemom 50 ml boli pripravené tak, aby mali približné koncentrácie arzénu 1,0 alebo 5 mg.l-1 
arzénu vo forme päťmocného oxyaniónu pripraveného z jeho sodnej soli (Na2HAsO4). Ich pH bolo upravené 0,1 
M NaOH na hodnotu 7. Následne sme navážili po 5 gramov centrifugovanej biomasy, pripravenej podľa postupu 
v bodoch 1.1; 1.2 alebo 1.3, a pridali do roztokov. Roztoky boli umiestnené na trepačku (Unimax 2010, 
Heidolph, Germany) a udržiavané pri 190 ot.min-1 v laboratórnych podmienkach. Po hodine bola biomasa 
oddelená od roztokov filtráciou. Zbytkový obsah arzénu v roztokoch bol analyzovaný metódou HG AAS. 
Filtorvaná biomasa bola vysušená do konštantnej hmotnosti a následne bola táto hmotnosť stanovená.  

Pre zníženie možnej odchýlky meraní bol každý pokus vykonaný v dvoch opakovaniach. 
 
Výsledky a diskusia 
Množstvo arzénu adsorbovaného biomasou sme určili ako rozdiel obsahu arzénu v roztoku pred adsorpciou a 
jeho obsahom po adsorpcii. Následne sme percentuálne vyjadrili aká časť pôvodného obsahu arzénu bola z 
roztoku odstránená (uvedené v Tab. 1). Adsorpčnú kapacitu biomasy (Tab. 1) sme vypočítali ako podiel 
množstva arzénu adsorbovaného biomasou a hmotnosti sušiny biomasy. 

 
Tab. 1: Množstvo arzénu adsorbovaného z roztoku biomasou mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger a 
adsorpčná kapacita biomasy. Údaje v tabuľke sú priemerom výsledkov z dvoch paralelných pokusov.  
 

spôsob úpravy 
použitej biomasy 

koncentrácia As v 
roztoku pred 

sorpciou (mg.l-1) 

množstvo As 
adsorbovaného z 

roztoku (%) 

adsorpčná 
kapacita biomasy 

(mgAs/g) 
bez úpravy 1,014 47,64 0,023 ± 0,000 
bez úpravy 5,176 43,65 0,111 ± 0,007 
0,5 M HCl 1,014 42,61 0,023 ± 0,003 
0,5 M HCl 5,176 45,06 0,133 ± 0,000 

20 mg.l-1 Fe 1,014 43,39 0,024 ± 0,002 
20 mg.l-1 Fe 5,176 44,23 0,112 ± 0,012 

 
Ako vyplýva z tabuľky, percentuálne množstvo arzénu imobilizovaného z roztokov adsorpciou je vo 

všetkých prípadoch približne rovnaké. Adsorpčná kapacita biomasy sa teda zvýšila priamo úmerne k zvýšeniu 
koncentrácie arzénu v roztoku. Lineárny rast adsorpčnej kapacity pozorovaný v našich experimentoch 
nenasvedčuje existencii maximálnej adsorpčnej kapacity, ktorá by ohraničila ďalšie zvyšovanie adsorpčnej 
kapacity pri použití vyšších koncentrácií arzénu. Pri použitých koncentráciách teda nedochádza k nasýteniu 
adsorpčnej kapacity biomasy a počet väzbových miest na biomase sa neprejavil ako limitujúci faktor.  

Adsorpčná kapacita biomasy pri koncentrácii arzénu 1 mg.l-1 bola u všetkých troch použitých typov 
biomasy približne rovnaká. Pri koncentrácii arzénu 5 mg.l-1 však bola u biomasy upravenej roztokom HCl 
pozorovaná vyššia adsorpčná kapacita ako pri zvyšných dvoch typoch. Zrejme preto, že pri úprave v kyslom 
prostredí došlo k viazaniu protónov na povrchu biomasy a k posunu hodnoty jej celkového náboja smerom ku 
kladnej oblasti. Tým klesli odpudivé elektrostatické sily medzi oxyaniónmi arzénu a biomasou.  
 
Záver 
Vo všetkých experimentoch bola časť arzénu odstránená z roztoku biomasou približne rovnaká. Počet 
väzbových miest sa pri nami zvolených koncentráciách nepreukázal ako limitujúci faktor. Pri použitých 
koncentráciách teda nedošlo k nasýteniu adsorpčnej kapacity biomasy. Úprava biomasy nemala na jej adsorpčnú 
kapacitu výrazný vplyv. Výnimkou bola vyššia adsorpčná kapacita biomasy upravenej roztokom HCl pri 
adsorpcii z roztoku s obsahom As 5 mg.l-1. Toto zvýšenie je možné vysvetliť posunom celkového náboja 
biomasy smerom ku kladnej oblasti. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Základ pojmu drobný sakrálny objekt (ďalej DSO) tvorí pojem sakrálny, čo znamená kultový, náboženský, 
posvätný. Počiatky vzniku drobných sakrálnych objektov nachádzame už v 4. storočí, po vydaní Milánskeho 
ediktu cisárom Konštantínom v roku 313. Doterajšia literatúra [2, 4] uvádza pojem malá architektúra, ktorej 
druhom je malá sakrálna architektúra označujúca predovšetkým architektonické objekty sakrálneho charakteru, 
pašiové pomníky (tzv. Božie muky), kaplnky, zvoničky a na samostatne stojace sochy svätcov, kríže atď. sa 
nevzťahuje. Práve pre nejednoznačné názvoslovie, veľkú rôznorodosť a množstvo presne nešpecifikovaných 
typov používame pojem drobný sakrálny objekt, ktorý zahŕňa objekt samotný (socha, kríž a pod.) spolu s jeho 
architektonickým priestorom (výklenok niky, schránka), ide teda o celok drobného objektu sakrálneho 
charakteru. 

V Čechách je bežne používaným pojem „drobné sakrální stavby“ [3] príp. „drobné sakrální památky“. 
Náš Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu definuje pojem národná kultúrna pamiatka a tieto 
chráni zákonným spôsobom, Zákon ČNR o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. rozdeľuje pamiatky podľa 
významnosti na kultúrne a národné kultúrne pamiatky. Ochrana týchto pamiatok je v SR i ČR zabezpečená 
odbornými inštitúciami pamiatkovej starostlivosti (Pamiatkový úrad SR, Národní památkový ústav ČR). Drobné 
sakrálne objekty však vo väčšine prípadov nie sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako 
kultúrne pamiatky. Preto Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu pozná i pojem „pamätihodnosť 
obce“, kde môžu byť zaradené. Práve zriadenie tohto legislatívneho inštitútu potvrdzuje záujem o problém 
drobných sakrálnych objektov, ktorý sa stáva aktuálnou a stále viac diskutovanou témou v kruhoch odborníkov 
i laickej verejnosti, a to po dlhom období ich ignorácie a často krát i zámernej likvidácie v druhej polovici 20. 
storočia súvisiacej s totalitným režimom. V posledných rokoch začali vznikať v Čechách i na Slovensku 
občianske združenia, nadácie, spolky na ochranu a zachovanie drobných sakrálnych objektov. Vytvárajú 
fotogalérie, zoznamy, databázy poškodených a opravených objektov, hľadajú zdroje financií na obnovu ďalších. 
Dôležitú úlohu zohráva i osveta. Systematický prístup k tejto problematike však zatiaľ chýba. 

Cieľom predkladaného príspevku je prezentovať návrh možných metodických prístupov k hodnoteniu 
drobných sakrálnych objektov. Súborný materiál vo forme metodiky hodnotenia DSO by sa mal stať jedným z 
prvých krokov ku komplexnému chápaniu tohto problému. Na základe metodiky by mali byť zhodnotené drobné 
sakrálne objekty a ich väzby v krajine. Tieto materiály by sa mali stať vstupnými podkladmi pre proces 
územného plánovania, pre procesy obnovy a dokumentácie i tvorby nových drobných sakrálnych objektov spolu 
s riešením ich bezprostredného okolia. 
  
Materiál a metódy 
Problematika hodnotenia drobných sakrálnych objektov doposiaľ nie je dostatočne spracovaná. Návrh možných 
metodických prístupov k hodnoteniu DSO je predmetom dizertačnej práce spracovávanej na Ústavu zahradní 
a krajinářské architektury Zahradnické fakulty v Lednici, MZLU v Brně. Predkladaný príspevok prezentuje 
doterajšie výsledky vo forme pracovného návrhu tzv. evidenčného listu, ktorý bude jednou z hlavných súčastí 
metodiky hodnotenia DSO. 
 Metodika hodnotenia DSO bude hodnotiť: 
 Historické súvislosti, land use a stav krajiny v období vzniku konkrétneho DSO 
 Spätosť DSO s konkrétnym miestom, kontext drobného sakrálneho objektu v prostredí (významový, 

symbolický, prevádzkový, kompozičný) 
 Zmeny funkčného využitia krajiny a tým zmeny kontextu DSO 
 Typ a architektonické stvárnenie objektu, vzťah DSO k vegetačným úpravám 

 Metodika hodnotenia DSO stanoví podmienky pre: 
 Formy ochrany DSO 
 Formy obnovy DSO podľa kategórií a typov DSO 
 Formy ochrany a výskumu pôvodného miesta DSO a jeho súvislosti so širšími priestorovými väzbami 
 Tvorbu nových konceptov DSO v súčasnej krajine 
 Realizácie vegetačných úprav v blízkosti DSO 

 Metodika hodnotenia DSO bude aplikovaná v modelovom území, v okrese Prievidza. DSO budú 
vyhodnotené a pre každý objekt bude spracovaná komplexná databáza resp. multibáza podporovaná GIS, ktorej 
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súčasťou budú: evidenčné listy, mapový záznam s vyhodnotením umiestnenia a začlenenia objektu v rámci 
sídelného alebo mimosídelného priestoru, textové, grafické a obrazové zhodnotenie priestorových a vizuálnych 
väzieb objektu alebo súboru objektov, vegetačných úprav objektu, ďalšie relevantné podklady (historický 
kartografický záznam, archívny záznam, fotografie a pod.). 
  
Výsledky a diskusia 
Navrhovanú metodiku hodnotenia DSO je možné chápať na základe hodnotiacich kritérií v dvoch úrovniach: 

1. základné analytické hodnotenie DSO – podrobné, opisné, výsledkom je súhrn vlastností konkrétneho 
DSO, jeho charakteristika, priestorové vzťahy, pozitívne a negatívne väzby  

2. priestorovo-hodnotová kategorizácia – rýchle, presné vyhodnotenie stavu a charakteru DSO, 
spektrum vlastností objektu je zaradené do kategórií, podľa bodov pridelených jednotlivým prejavom 
vlastností je stanovená percentuálna významnosť kategórie (napr. v kategórii V3, t.j. „všeobecná 
charakteristika – poloha v krajine“, sú objektu pridelené 1 – 3 body podľa jeho umiestnenia: 1 bod – 
DSO v lese, v uzavretom priestore bez pohľadovej expozície, 2 body – DSO s čiastočnou pohľadovou 
expozíciou, 3 body – DSO s výraznou expozíciou, v otvorenom priestore, na nezalesnenom návrší 
a pod.); na základe súčtu bodov je DSO zaradený do kategórie významnosti 

 Základné analytické hodnotenie pre potreby súpisu a evidencie drobných sakrálnych objektov (teda 
prvá úroveň hodnotenia DSO), je možné na základe vypracovania tzv. evidenčného listu DSO. Pre evidenčný 
list drobného sakrálneho objektu boli navrhnuté nasledovné položky, na základe ktorých je možné vypracovanie 
hodnotení a mapových výstupov: 

1. Číslo a názov kategórie : DSO sú rozdelené do kategórií podľa ich funkcie, formy a umiestnenia (tab. 
1). Kategorizácia definuje jednotlivé ustálené typy, definované Terminologickým slovníkom unifikovaných 
názvov urbanizmu, architektúry a nehnuteľných výtvarných diel [2] i ďalšie doposiaľ bližšie nešpecifikované 
typy. Zvlášť sú definované i objekty, ktoré sú síce súčasťou všeobecnej kategórie, ale svojou architektonickou 
formou, funkciou a obsahom sú jednoznačne rozlíšiteľné (napr. v rámci kategórie 020 – kaplnka je vyčlenená 
ako samostatná 023 – Lurdská kaplnka pre svoj špecifický výraz). V prípade väčších celkov, napr. kalvária s 
krížovou cestou (kat. 070), sú tieto objekty hodnotené ako celok na jednom evidenčnom liste. Jednotlivé objekty 
– zastavenia, ústredná skupina kalvárie, kalvárijská kaplnka a pod. sú na samostatných listoch v rámci príloh. 
Číslo kategórie môže zahŕňať i materiálové zhotovenie objektu z dôvodu jednoznačnej identifikácie 
a štatistických prehľadov, a to hlavne v prípade kategórie 010 (rozlišujeme kat. 010/1, 010/2, 010/3) a 030 
(030/1, 030/2). Značka /1 (kameň), /2 (drevo), /3 (kov) za číslom kategórie vyjadruje materiál objektu, ktorý sa 
však v názve neuvádza (napr. 014/3 kríž horský – vieme, že materiál je kov). 

2. Číslo objektu: Identifikačné číslo objektu, podľa ktorého bude dostupná kompletná multibáza 
objektu vrátane identifikácie na mapových podkladoch. 

3. Názov objektu 
4. Režim pamiatkovej ochrany (3 stupne): NKP (DSO evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového 

fondu Pamiatkového úradu SR), P (objekt evidovaný ako pamätihodnosť obce), N (DSO neevidovaný). 
5. Administratívne začlenenie objektu: Začlenenie v rámci kraja, okresu, mesta/ obce a katastrálneho 

územia. 
6. Poloha: Bližšie určenie umiestnenia objektu, miestna časť, ulica, súradnice, číslo parcely. 
7. Objednávateľ/ autor 
8. Vlastník/ správca 
9. Datovanie: Dátum vzniku, prípadne obnov. 
10. Materiál/ Technika: Použitie materiálu a technická realizácia objektu a jeho súčastí. 
11. Opis objektu 
12. Vznik a história objektu 
13. Stav objektu (4 stupne): výborný (zachovaný, obnovený, nový objekt), dobrý (bez vážnejších 

porúch), zlý (zachovaný len čiastočne), neexistujúci (zachovaný len v archívnych materiáloch) 
14. Priestorové vzťahy: Začlenenie objektu (DSO samostatný, DSO ako súčasť širšej kompozície), 

lokalizácia objektu (intravilán, extravilán, hranica intravilánu a extravilánu, s bližším určením – pri ceste, v poli, 
pri rieke a pod.) 

15. Charakter krajinného priestoru: Hodnotenie zahŕňa pohľadové väzby k iným objektom, dosah 
viditeľnosti (v km) a hodnotenie pohľadovej exponovanosti s určením z ktorej svetovej strany (exponovanosť 
výrazná – DSO je dominantou, subdominantou, exponovanosť stredne výrazná, nevýrazná) 

16. Architektonické a vegetačné úpravy v blízkosti objektu (2 stupne): Autentické – aktuálne, žiadne – 
nezámerné – zámerné (s bližším opisom mobiliáru, oplotenia, dlažby, výsadby) 

17. Literatúra a pramene: Bude obsahovať všetky zdroje, z ktorých budú použité informácie – 
monografie, evidenčné listy NKP, dokumentácie z reštaurovania, legendy, zoznam máp (historických 
i súčasných, na ktorých je daný objekt zaznačený) atď. 
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18. Prílohy: Na samostatných listoch so spoločnou hlavičkou, číslované 1/x, 2/x... x/x. Prílohy budú 
obsahovať mapový záznam lokalizácie a priestorových vzťahov, fotodokumentáciu (detail, krajinná panoráma), 
historické a súčasné fotografie, perokresby, legendy (v prípade, že budú obšírnejšie) viažuce sa k objektom atď. 

19. Záverečné údaje: Meno spracovateľa, dátum. 
 

Tab. 1: Kategorizácia drobných sakrálnych objektov 
Číslo 
kategórie 

Názov kategórie Číslo a názov podkategórií 

010 Kríž 011 K. Prícestný, 012 K. cintorínsky, 013 K. misijný, 014 K. horský, 015 
K. zmierovací, 016 K. pamätný 

020 Kaplnka 021 K. veľkosťou podobná kostolu, 022 K. vo forme malej architektúry, 
023 K. Lurdská 
V názvoch jednotlivých objektov bude doplnená bližšia špecifikácia 
podľa základného účelu, formy a patrocínia 

030 Zvonica 031 Zvonička 
040 Božie muky V názvoch jednotlivých objektov bude doplnená bližšia špecifikácia: 

Božie muky pilierové, Božie muky stĺpové 
050 Sochy svätých 

/Súsošia 
V názvoch jednotlivých objektov bude doplnená bližšia špecifikácia: 
sochy/súsošia na podstavci, resp. v spojení s iným architektonickým 
základom 

060 Stĺpy s objektom  
vo vrchole 

061 Stĺp so sochou, 062 Stĺp so súsoším, 063 Stĺp s krížom 

070 Kalvária 
s krížovou cestou 

071 Krížová cesta, 072 Pútnická cesta, 073 Zastavenie, 074 Kalvária 

080 Ostatné DSO 081 Sakrálny obraz, 082 Schránka so sakrálnym objektom 
090 Miesto 

zaniknutého DSO 
 

 
Záver 
Vypracovanie metodiky hodnotenia drobných sakrálnych objektov vrátane evidenčných listov a následných 
dátových výstupov je v súčasnosti v procese spracovávania. Predbežná aplikácia pracovnej metodiky v podobe 
evidenčných listov bude ďalej dopĺňaná a korigovaná. Doterajšie výsledky však už teraz upozorňujú na kritickú 
situáciu mnohých drobných sakrálnych objektov z pohľadu ich stavu i z hľadiska ich ochrany a celkovej 
situácie. Ako príklad slúži typ zmierovacieho kríža, ktorého zatiaľ jediným nálezom v rámci celého územia 
Slovenska je pravdepodobne kamenný kríž v Ťahanovciach, mestskej časti Košíc [1]. Pre porovnanie, v Českej 
republike je len v databáze MonumNet evidovaných 295 „smírčích křížů“ [5]. Podobne je to i v prípade Božích 
múk. 1421 evidovaných objektov v Českej republike [5] a 28 na Slovensku [6] je neporovnateľný rozdiel. 

Tieto skutočnosti by sa mohli postupne začať meniť k lepšiemu i prostredníctvom ucelených pravidiel, 
ktoré stanovia spôsob manipulácie s drobným sakrálnym objektom i jeho prostredím. Po ukončení bude 
metodika hodnotenia DSO i evidenčná databáza DSO poskytnutá Pamiatkovému úradu SR pre potreby 
evidencie a následnej starostlivosti o tieto objekty a tiež orgánom štátnej správy (mestské, obecné úrady) ako 
podklad pre spracovanie územných plánov, podklad pre realizácie obnov konkrétnych objektov vrátane limitov, 
ktoré je potrebné rešpektovať pre zachovanie všetkých hodnôt drobného objektu sakrálneho charakteru. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Úlohou pozemkových úprav je vytvoriť racionálne priestorové usporiadanie pozemkov, pozemkového 
vlastníctva a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, v súlade  
s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, 
funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva [8]. Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je jedným z podkladov pre projekty 
pozemkových úprav (PPÚ), ktorý je následne v súlade s princípmi udržateľného rozvoja premietnutý do návrhu 
všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav [8]. Funkčné usporiadanie 
územia chápeme ako proces priestorového členenia funkcií krajiny podľa jej potenciálu a požiadaviek 
spoločnosti [4]. Cieľom návrhu miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) v PPÚ je 
optimálne doplniť sieť prvkov ÚSES vyšších hierarchických úrovní (regionálna a nadregionálna). Ak je pre 
dané územie spracovaná dokumentácia MÚSES, nie je potrebné v zmysle zákona č. 571/2007 Z. z. (§ 9 ods. 9) 
[10] vypracovávať špeciálne pre PPÚ novú dokumentáciu, a to bez ohľadu na to, aká je kvalita, aktuálnosť 
a výpovedná schopnosť existujúceho MÚSES. 

Cieľom práce je spracovať mapu územného systému ekologickej stability pre účely pozemkových 
úprav v k. ú. Mengusovce, ktorá predstavuje jeden z kľúčových podkladov pre vypracovanie Plánu spoločných 
a verejných zariadení a opatrení a Plánu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia. Porovnaním tejto 
mapy s návrhom ÚSES vypracovaným v 90-tych rokoch minulého storočia pre dané územie budú identifikované 
rozdiely a nesúlad v prvkoch ÚSES. Cieľom je tiež poukázať na potrebu vyhotovenia nového MÚSES, ktorý sa 
bude používať pri projektovaní pozemkových úprav a nepreberať pre takéto účely len prvky ÚSES z 
už existujúcich starších materiálov (aj keď to zákon nevylučuje).  
   
Materiál a metódy 
1. Opis sledovanej lokality. 
Katastrálne územie Mengusovce sa nachádza v Prešovskom kraji, v Popradskom okrese. Rozprestiera sa na 
južnom úpätí Vysokých Tatier v Popradskej kotline, v nadmorskej výške 825 m n. m. Celú k. ú. Mengusovce 
patrí do ochranného pásma Tatranského národného parku.  
 
2. Materiál a metódy.  
V súčasnosti nie sú schválené metodické pokyny na vypracovanie MÚSES pre účely pozemkových úprav [6], 
takže som postupovala podľa metodických pokynov na vypracovanie projektov regionálnych ÚSES a miestnych 
ÚSES [2] a prispôsobila som ho potrebám PPÚ. 
 V súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. [9]  pozemkových úpravách v znení zmien a doplnkov sú 
pozemky, na ktorých sú vymedzené prvky ÚSES regionálnej a nadregionálnej úrovne, vlastníctvom štátu. Pre 
prvky ÚSES na miestnej úrovni je nevyhnutné v rámci PPÚ nájsť také pozemky, ktoré budú optimálne nielen 
z ekologického hľadiska, ale budú vyhovujúce aj z pohľadu vlastníkov. Pri tvorbe návrhu ÚSES pre potreby 
PPÚ sa prvky vyšších úrovní preberajú z už existujúcich návrhov a sú dopĺňané návrhmi na miestnej úrovni. 
Vzhľadom na nevyhnutnosť spracovania PPÚ s maximálnou presnosťou je často problematické premietnuť do 
nich hranice regionálnych a nadregionálnych prvkov ÚSES. Tieto hranice neboli totiž v teréne vytýčené a do 
mapovej dokumentácie regionálnych ÚSES (RÚSES) boli zakreslené len schematicky. RÚSES boli na 
Slovensku vypracované prevažne v rokoch 1993-1995 podľa vtedy platného územnosprávneho členenia 
s presnosťou mapovej mierky 1:50 000 a miestne ÚSES boli vypracované prevažne v mierke 1:10 000. PPÚ sú 
vypracovávané s oveľa vyššou presnosťou (14 cm), čomu je potrebné prispôsobiť aj technické a kartografické 
postupy. 
 
Výsledky a diskusia 
Výsledkom práce sú mapy miestnych územných systémov ekologickej stability, pričom jedna z nich je 
vyhotovená na základe podkladov z MÚSES Mengusovce z roku 1995 [5] a druhá je vytvorená s maximálnou 
možnou presnosťou pre účely pozemkových úprav a sú v nej doplnené (nové) prvky ÚSES na miestnej úrovni.  
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Mengusovce sú príkladom územia, pre ktoré bola síce v roku 1995 dokumentácia MÚSES spracovaná, 
avšak nie s dostatočnou presnosťou pre účely PPÚ. Navyše, údaje v MÚSES nie sú zjednotené s údajmi 
Regionálneho ÚSES okresu Poprad [7] a rovnako v ňom nebol premietnutý ani terestrický nadregionálny 
biokoridor z Generelu nadregionálneho ÚSES z roku 1992, čo poukazuje na potrebu overenia vstupných 
dokumentov, ich aktualizácie a spresnenia týchto dokumentácii pre potreby pozemkových úprav.  
 

 Obr. 1: Priemet prvkov územného systému ekologickej stability v k. ú. Mengusovce podľa MÚSES z roku 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr. 2: Priemet prvkov územného systému ekologickej stability v k. ú. Mengusovce pre účely pozemkových 

úprav (s presnosťou 14 cm a prispôsobené hraniciam parciel) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBc1 – Tatry 
RBc1 – Jelšina 
RBc2 – Bôrik 
RBk1 – Spálený vrch - Lósy - Čierna 
RBk2 – Uhlisko - Bôrik - Kozí kameň 
RBk3 – rieka Poprad 
MBc1 – Poza močiar 
MBc2 – Kimbiark 
MBc3 – Mozber 
MBc4 – Hobakor 
MBk1 – Tatry - rieka Poprad 
MBk2 – alúvium potoka Rakovec 
MBk3 – alúvium bezmenného toku  
             a jeho prítokov 
MBk4 – Tatry - Hobakor 

NBc1 – Tatry 
NBk1 – Tatry - Kozie chrbty 
NBk2 – rieka Poprad 
RBc1 – Jelšina 
RBc2 – Bôrik 
RBk1 – Spálený vrch - Lósy - Čierna 
RBk2 – Uhlisko - Bôrik - Kozí kameň 
MBc1 – Poza močiar 
MBc2 – Kimbiark 
MBc3 – Mozber 
MBc4 – Hobakor 
MBk1 – Tatry - Bôrik 
MBk2 – MBk1 – Kimbiark – NBk2 
MBk3 – alúvium potoka Rakovec 
MBk4 – alúvium bezmenného toku 
MBk5 – MBk4 – NBk2 
MBk6 – NBc1 Tatry – MBc4 Hobakor 
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V pôvodnom MÚSES Mengusoviec z roku 1995 [5] sú prvky ÚSES premietnuté do mapy v mierke 
1:10 000, čo svojou presnosťou, ale aj výhodnosťou umiestnenia jednotlivých prvkov ÚSES z pohľadu 
vlastníkov, nespĺňa kritériá pre účely PPÚ. V rámci ÚSES pre účely PPÚ boli prekategorizované niektoré prvky 
ÚSES podľa novších schválených dokumentov a miestny ÚSES bol doplnený novými prvkami. Hranice 
jednotlivých prvkov ÚSES boli zdigitalizované v prostredí geografických informačných systémov a boli 
prispôsobené hraniciam parciel. Vzhľadom na to, že pôvodný MÚSES nepomenovával jednotlivé prvky 
ekologickej stability, je návrh MÚSES pre účely PPÚ doplnený o názvy prvkov využívajúcich miestne názvy. 

Hydrický biokoridor nadregionálneho významu – rieka Poprad, ktorý je tvorený sústavou vodných a 
mokraďových biotopov (v miestnom územnom systéme Mengusovce z roku 1995 uvedený ako regionálny 
biokoridor) je podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska z roku 2001 [3], ktorá obsahuje aktualizovaný 
GNÚSES [1] a bola schválená vládou SR uznesením č. 1033/2001 a jej záväzná časť bola vyhlásená nariadením 
vlády SR č. 528/2002, je tento biokoridor preklasifikovaný na nadregionálnu úroveň. V MÚSES Mengusovce 
z roku 1995 tiež absentoval na nadregionálnej úrovni terestrický biokoridor, ktorý spája biocentrum 
nadregionálneho významu Tatry s biocentrom regionálneho významu Kozie chrbty. 

V pôvodnom MÚSES Mengusoviec bol navrhnutý terestricko-hydrický miestny biokoridor, ktorý 
podľa mapovej dokumentácie prechádzal pozdĺž severnej hranice k. ú., avšak tento potok a ani územie 
nachádzajúce sa v jeho blízkosti už nepatrí do k. ú. Mengusovce. Preto bol v novom návrhu ÚSES tento prvok 
vypustený. Naopak bol vymedzený nový terestricko-hydrický biokoridor miestneho významu (MBk5), ktorý 
spája alúvium bezmenného toku s hydrickým NBk2 – rieka Poprad. Terestricko-hydrický biokoridor MBk1 bol 
v pôvodnom návrhu prerušený, aj napriek tomu, že tento tok tečie juhovýchodným smerom ďalej v nezmenenej 
kvalite. Brehový porast a jeho kvalitatívne ukazovatele sa neznižujú, práve naopak v južnejšej časti toku je 
vegetácia hodnotnejšia, v blízkosti toku sa nenachádzajú    žiadne bariérové prvky. MBk1 vytvára prepojenie 
medzi nadregionálnym biocentrom (NBc) Tatry a regionálnym biocentrom (RBc) Bôrik. 

V k. ú. Mengusovce sa nachádzajú prvky ÚSES všetkých hierarchických úrovní, pričom má toto 
územie mimoriadny význam z hľadiska fungovania RÚSES okresu Poprad. Dôvodom je, že na relatívne malom 
území (950 ha) sú zastúpené dve biocentrá a jeden biokoridor regionálneho významu a jedno biocentrum a dva 
biokoridory nadregionálneho významu, čo je vzhľadom na veľkosť územia ojedinelé. Bohaté zastúpenie prvkov 
ÚSES na všetkých úrovniach plní ekostabilizačný význam podtatranskej vidieckej krajiny, zvyšuje kvalitu 
krajiny a dotvára jej jedinečný vzhľad. Z hľadiska zhodnotenia celkovej funkčnosti ÚSES sa dá konštatovať, že 
tento systém je relatívne funkčný, potrebná je však revitalizácia brehových porastov miestnych biokoridorov. 
 
Záver 
MÚSES pre účely PPÚ ako jedna z požiadaviek na tvorbu nového priestorového a funkčného usporiadania 
územia predstavuje okrem podkladu pre PPÚ tiež nástroj územného plánovania. V PPÚ dochádza k reálnemu 
vyčleneniu pozemkov pre prvky ÚSES, čo je významným krokom vpred v oblasti ochrany prírody a krajiny. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Pre živé organizmy sú mnohé kovy esenciálnymi biogénnymi prvkami. Aj tieto mikroelementy však môžu 
vykazovať toxicitu, ak ich koncentrácia v prostredí prekročí hranice tolerovateľnosti. Niektoré kovy ako napr. 
Se, môžu vystupovať ako antioxidanty, ktoré obmedzujú škodlivý dopad radikálov v organizme, alebo slúžia 
ako antidóta znižujúce toxicitu iných kovov. Reaktivita selénu závisí od jeho oxidačného stupňa, ale 
vo všeobecnosti sú toxickejšie anorganické formy selénu [2].  
 Prevažná väčšina iónov kovov inhibuje rast rastliny poškodením koreňov, alebo vyvoláva chlorózu, 
ktorá môže viesť až k odumretiu rastliny. Znížená produkcia fotosyntetických pigmentov je často následkom 
toxického vplyvu iónov kovov [8, 10]. Selén nebol zatiaľ dokázaný ako esenciálny prvok pre rastliny [6, 9]. 
Nadmerné množstvo selénu v rastlinách môže mať škodlivý účinok na klíčenie semien a rast rastliny. V prípade 
Se-netolerantných rastlín dochádzalo pri vyšších koncentráciách Se k inhibícii ich klíčenia, rastu a k chloróze 
listov [1]. 

I keď sa selénu v rastlinách venuje značná pozornosť, jeho fyziologická funkcia je zatiaľ nie celkom 
presne známa [3]. Rastliny sa líšia v schopnosti akumulovať Se vo svojich pletivách [6]. Hoci sú stopové 
množstvá Se žiaduce, v prípade nadmerných koncentrácií je Se toxickejší ako arzén či ortuť [3]. So zvyšujúcou 
sa koncentráciou selénu je absorpcia ťažkých kovov (hlavne Mn, Zn, Cu, Fe a Cd) inhibovaná [4]. Inhibícia 
absorpcie kovov selénom závisí od pomeru jednotlivých prvkov a nie je vylúčené, že pri vysokých 
koncentráciách selénu môže byť príjem ťažkých kovov stimulovaný.  

Cieľom našich experimentov bolo zistiť fytotoxicitu Se v dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich 
anorganických oxidačných formách Se4+ a Se6+ na semenáčiky horčice bielej (Sinapis alba L.), ktorú sme 
stanovili ako inhibíciu rastu koreňov, výhonkov a inhibíciu tvorby fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, 
chlorofylu b a celkových karotenoidov) a vyjadrili pomocou hodnoty inhibičnej koncentrácie IC50.   

 
Materiál a metódy 
Semená horčice bielej (Sinapis alba L.) sme vysiali do vertikálnych kultivačných kontajnerov s rozmermi 21 cm 
x 15,5 cm (Phytotoxkit, MicroBioTests Inc., Nazareth, Belgicko) na vrstvu papierovej vaty a filtračného papiera 
nasiaknutú 24 ml testovaného roztoku [11]. Selén vo forme SeO2 pochádzal z firmy LACHEMA (Brno, Česká 
republika), vo forme Na2SeO4 pochádzal z firmy Fluka (Steinheim, Nemecko). Pri kontrole bola týmto roztokom 
odstáta vodovodná voda (24 hod). Vo všetkých prípadoch sa použilo šesť paraleliek. Po 72 hod inkubácie 15 
semien horčice v každom kontajneri v tme pri 25 ± 1 ºC sa vyhodnocovala dĺžka koreňa a stonky semenáčikov 
a inhibícia ich rastu. Potom sme kontajnery umiestnili opäť vo zvislej polohe na 4 dni na svetelný režim deň/noc 
pri laboratórnej teplote. Na siedmy deň sme stanovili hladiny fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, 
chlorofylu b a karotenoidov) [7] a vypočítali sme percentá sušiny. Získané výsledky sme vyhodnotili 
Studentovým t-testom.  

 
Výsledky a diskusia 
Na obrázku 1 sú znázornené inhibičné koncentrácie IC50, ktoré vyjadrujú takú koncentráciu testovanej látky, 
pri ktorej dochádza k 50 %-nej inhibícii dĺžky koreňa v porovnaní s dĺžkou koreňa semenáčikov, ktoré rástli len 
v médiu, obsahujúcom vodovodnú vodu bez prídavkov selénov. Ako je na obrázku 1 uvedené, selén vo forme 
SeO2 inhiboval dĺžku koreňa semenáčikov na 50 % dĺžky koreňa kontrolnej skupiny už pri koncentrácii 19 mg/l, 
pričom selén vo forme Na2SeO4 mal hodnotu IC50 pri koncentrácii 57 mg/l. Ióny Se4+ sú pre ľudí a mnoho 
cicavcov toxickejšie ako Se6+ [2]. Vyššia toxicita seleničitanových iónov sa preukázala v našich pokusoch 
na rastlinách. Biologicky dobre prístupnou formou selénu pre rastliny sú rozpustné selénany, ktoré v prírode 
vznikajú v alkalickom prostredí za oxidačných podmienok [5]. Selén vo forme SeO2 mal podobný inhibičný 
účinok ako na rast koreňov tak aj na rast výhonkov, pretože hodnota IC50 pre rast výhonkov semenáčikov 
horčice bola v našich pokusoch 36 mg/l. Pri Se6+ sme pozorovali výrazne nižší inhibičný účinok (IC50 = 1104 
mg Na2SeO4/l) na rast výhonkov semenáčikov (Obr.1), ako aj oveľa vyššie hodnoty IC50 pre hladinu 
fotosyntetických pigmentov (Obr.2).  
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Na obr.2 je znázornený vplyv 
Se4+ a Se6+ na hladinu fotosyntetických 
pigmentov – chlorofylu a, chlorofylu b 
a celkových karotenoidov. Podobný 
účinok na všetky sledované pigmenty 
preukázal selén vo forme Na2SeO4, 
ktorý inhiboval chlorofyl a, chlorofyl b 
a karotenoidy v koncentráciách 
IC50 129 mg/l, 119 mg/l resp. 122 mg/l. 
Výraznejší inhibičný účinok 
na fotosyntetické pigmenty sme 
namerali v prítomnosti SeO2, ktorý 
inhiboval tvorbu 
chlorofylu a a chlorofylu b 
v koncentráciách IC50 = 19 mg/l, resp. 
8 mg/l. Na hladinu karotenoidov mal 
Se4+ menší inhibičný účinok (IC50 = 70 

mg SeO2/l).    
Z nameraných výsledkov vyplýva, že Se4+ je pre semenáčiky Sinapis alba L. toxickejší ako Se6+. 

Seppänen a kol. preukázali, že Se je antioxidantom, prípadne aktivuje ochranné mechanizmy v zemiakoch 
(Solanum tuberosum L.), ktoré zmierňujú oxidačný stres v chloroplastoch [9]. Zároveň sú však vyššie 
koncentrácie Se (vo forme Na2SeO4) pre rastliny (Lactuca sativa L., Lolium perenne L.) toxické [9], čo sme 
pozorovali aj na semenáčikoch horčice v našich experimentoch.   

 
Záver 
Uvádzané výsledky potvrdili inhibičný 
účinok sledovaných iónov selénu na rast 
koreňov semenáčikov horčice bielej. 
Zo stanovených  IC50 hodnôt je zrejmé, 
že aj prvky, ktoré sa môžu prirodzene 
vyskytovať v rastlinách, akými sú 
ióny Se, môžu byť pre rastliny toxické už 
v pomerne nízkej koncentrácii. Testy 
potvrdili vyššiu toxicitu Se4+ 
(IC50 = 19 mg SeO2/l) na rast koreňov 
semenáčikov v porovnaní s toxicitou Se6+  
(IC50 = 57 mg Na2SeO4/l). V prípade  
hladiny chlorofylov a

Obr.1: Hodnoty IC50 a ich 95 % interval spoľahlivosti (CI) (mg/l) 
pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov  semenáčikov Sinapis 
alba v prítomnosti Se4+ alebo Se6+.  

 a b a karotenoidov 
mali väčší inhibičný účinok opäť ióny 
Se4+, inhibičné účinky sa však potvrdili aj 
pri Se6+. Inhibičný účinok testovaných 
seleničitanových iónov na tvorbu 
karotenoidov bol oveľa slabší ako ich 

inhibičný účinok na tvorbu chlorofylov. Najsilnejšie bola inhibovaná tvorba chlorofylu b

Obr.2: Hodnoty IC50 a ich 95 % interval spoľahlivosti 
(CI) (mg/l) pre inhibíciu tvorby fotosyntetických pigmentov 
semenáčikov Sinapis alba v prítomnosti Se4+ alebo Se6+.  
(chl.a – chlorofyl a

. Pokles hladiny 
fotosyntetických pigmentov môže pri rastlinách viesť ku spomaleniu metabolizmu -  produkcie energie a cukrov, 
potrebných pre ďalší rast rastliny. Toto môže napr. v prípade poľnohospodárskych plodín spôsobovať nízky 
výťažok úrody. Kumuláciou kovov do rastlín môže potom v rámci potravových reťazcov dochádzať 
k biomagnifikácii, ktorá môže mať v konečnom dôsledku nepriaznivé zdravotné dopady aj na človeka.  
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Úvod a formulácia cieľa 
Hlavným zdrojom škodlivín v procese výroby automobilov je lakovňa, ktorá v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. 
o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia.  

Organizácia v rámci systému environmentálneho manažérstva (EMS) si musí vytvoriť postup na 
identifikáciu environmentálnych aspektov jej činností, výrobkov, služieb a zároveň určiť tie, ktoré majú alebo 
môžu mať významný vplyv na životné prostredie. Environmentálny aspekt je časť činností, výrobkov alebo 
služieb organizácie, ktorá môže súvisieť so životným prostredím. Výsledkom pôsobenia environmentálnych 
aspektov sú negatívne alebo pozitívne environmentálne vplyvy.  Environmentálny vplyv je akákoľvek 
nepriaznivá alebo priaznivá zmena životného prostredia, ktorá úplne alebo čiastočne vyplýva 
z environmentálnych aspektov organizácie. [3] Vzájomný vzťah medzi environmentálnymi aspektmi 
a súvisiacimi vplyvmi je vzťah medzi príčinou a dôsledkom [4].  
 Základnými cieľmi tejto práce je v kontexte systémového chápania EMS: 

• stanovenie environmentálnych aspektov lakovne automobilového priemyslu, 
• stanovenie významných environmentálnych aspektov podľa určitých kritérií. 

Možno definovať čiastkové ciele: vyhľadávanie existujúcich a užitočných zdrojov informácií, 
rozpoznávanie vzťahov medzi legislatívnymi a dobrovoľnými nástrojmi environmentálnej politiky. 
 Informačná pomoc vytýčenia environmentálnych aspektov v lakovni automobilového priemyslu na 
účely EMS bude vychádzať z dokumentov legislatívnych predpisov, ktoré podmieňujú vydanie stavebného 
povolenia určitých činností, v tomto prípade lakovne závodu na výrobu automobilov. Ide o nasledujúce 
legislatívne predpisy: 

1. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „EIA“). 

2. Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„IPKZ“). 

 
V súčasnosti sa predpokladá uplatnenie zavedeného EMS ako informačnej podpory pre vydanie 

integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ, pretože údaje z výstupov EMS možno použiť pri formulácii 
žiadosti o vydanie integrovaného povolenia [1] [2]. Použitie informačných výstupov zo EMS pre potreby EIA 
a IPKZ predpokladá jeho realizáciu v existujúcich podnikoch. Vyplýva to zo skutočnosti, že existujúci, teda 
reálny podnik, má zavedený EMS a využíva ho na riadenie environmentálneho prejavu. Informácie zhromaždené 
v EMS môže existujúci podnik využiť na nové činnosti daného existujúceho podniku, na ktoré sa vzťahuje EIA 
a následne IPKZ. V našom prípade ide o navrhovanú činnosť (závod), kde nie je možné použitie informačných 
výstupov z EMS na účel EIA a IPKZ. Pred výstavbou nového podniku je nereálne použitie informácií z EMS, 
pretože prvky štruktúry a procesy systému sa integrujú do reálnych objektov. Pri určených navrhovaných 
činnostiach existuje nemenná postupnosť implementácie nástrojov environmentálnej politiky začínajúca 
posudzovaním vplyvov na životné prostredie, pokračujúca integrovaným povolením a prípadne končiaca 
zavedením EMS.   
 Vychádzame zo spomenutého predpokladu, že v existujúcich podnikoch sa  výstupy EMS používajú 
ako vstupné informácie určené na naplnenie týchto legislatívnych predpisov. Medzi EMS, posudzovaním 
vplyvov a integrovaným povolením vzniká väzba, ku ktorej existuje spätná väzba. Potom výstupy z dokumentov 
vypracovaných podľa týchto legislatívnych predpisov budú tvoriť vstupné informácie EMS. Práve vlastnosť 
spätnej väzby využijeme pri stanovení environmentálnych cieľov a ich významnosti navrhovaných činností, 
kedy výstupy z EIA a IPKZ ovplyvnia EMS. 
 
Postup stanovenia environmentálnych aspektov 
Jednotná metodika na stanovenie environmentálnych aspektov  neexistuje. Na zisťovanie environmentálnych 
aspektov v lakovni automobilového priemyslu použijeme integrované povolenie na vykonávanie činností 
v závode na výrobu automobilov – lakovňa. Environmentálne aspekty by mali byť oproti EIA stanovené 
dôslednejšie, pretože IPKZ hlbšie analyzuje prevádzky a technologické procesy lakovne.  Stanovené aspekty 
zaznačíme do tabuľky, v ktorej horizontálna úroveň predstavuje zložky životného prostredia a zvislá úroveň 
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predstavuje činnosti lakovne. Zoskupenie činností lakovne je založené na jej technologických procesov. 
Environmentálne aspekty tvoria časti technologických procesov, ktoré vplývajú na zložky životného prostredia. 
Každému identifikovanému environmentálnemu aspektu technologického procesu priradíme len jeden priamy, 
negatívny environmentálny vplyv. Zanedbáme nepriame vplyvy, okrem vplyvov na obyvateľstvo vzhľadom 
k ďalšiemu postupu.   

Identifikované environmentálne aspekty sú: emisie, odpadová voda, tuhý odpad, spotreba vody, hluk, 
inhalácia VOC do pľúc, prienik látok pokožkou, tepelné žiarenie (pozri tab. č. 1). Emisiami myslíme emitované 
prchavé organické látky (VOC) a emitované tuhé znečisťujúce látky (TZL) do ovzdušia. 
  
Stanovenie významných environmentálnych aspektov 
Nasledujúcou činnosťou je určiť tie aspekty, ktorými sa má prioritne zaoberať EMS podniku. Metóda na 
určovanie významných environmentálnych aspektov nie je jednotná. Na zisťovanie významnosti 
environmentálnych aspektov je potrebné dopredu poznať kritéria výberu, ktoré selektívne určia významné 
environmentálne aspekty. Dokumentom EIA, podľa ktorého možno stanoviť kritéria je záverečné stanovisko 
a dokumentom IPKZ je integrované povolenie.   

Významné environmentálne aspekty podľa hodnotenia verejnosti v procese posudzovania vplyvov 
činností na životné prostredie  
Prvé kritérium bude založené na názoroch obyvateľov prevádzkou lakovne dotknutej oblasti. Využijeme závery 
verejného prerokovania správy o hodnotení v procese posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. 
Výsledky prerokovania uvádza záverečné stanovisko, možno ich zhrnúť do nasledujúcich bodov:  

• ochranu ovzdušia a ochranu vôd riešiť podľa platných predpisov, 
• prehodnotiť návrhy na nakladanie s vodami – spotreba technologickej vody je neprimerane 

vysoká, nezodpovedajúce BAT technológiám, 
• vypúšťanie odpadových vôd riešiť na základe presnejších údajov o ich vlastnostiach. 

 
Uvedené výsledky verejného prerokovania sa týkajú hlavne ovzdušia, vôd a prírodných zdrojov. 

K týmto zložkám životného prostredia priradíme z tabuľku č. 1 k nim stanovené environmentálne aspekty: 
emisie, odpadová voda, spotreba vody. Tieto budeme považovať za významné environmentálne aspekty.  
 
Významné environmentálne aspekty podľa emisných limitov  
Kritérium nestanovuje významnosť podľa vplyvov na životné prostredie, ale na základe emitovaných látok do 
jednotlivých zložiek životného prostredia, pre ktoré existujú zákonom stanovené emisné limity. Emisné limity 
určené pre všetky látky unikajúce z prevádzky lakovne vo významnom množstve do zložiek životného prostredia 
stanovuje integrované povolenie. Pri vytváraní kritérií významnosti možno zvažovať emisné limity [4].  

K zložkám životného prostredia, na ktoré sa vzťahujú emisné limity emitovaných látok, pričleníme 
zodpovedajúci významný environmentálny aspekt. 

Ovzdušie - pre prevádzku lakovne sú určené emisné limity pre celkové emisie prchavých organických 
látok (TOC), pre tuhé znečisťujúce látky (TZL). 

Zamestnanci - integrované povolenie neuvádza emisné limity vzťahujúce sa k zamestnancom, ale 
stanovuje emisné limity pre hluk, ktorý považujeme za aspekt s negatívnym vplyvom na zamestnancov lakovne. 
Nepriamo môžeme považovať emisné limity stanovené na hluk za najvyššie prípustné hodnoty, ktorým môžu 
byť vystavení zamestnanci.  

Pre pôdy, podzemné vody, vody z povrchového odtoku, priemyselné odpadové vody emisné limity 
integrované povolenie nestanovuje.  

Významné environmentálne aspekty sú: emisie VOC a TZL, hluk.  
 
Výsledky 
Identifikované environmentálne aspekty sú: emisie, odpadová voda, tuhý odpad, spotreba vody, hluk, 
inhalácia VOC do pľúc, prienik látok pokožkou, tepelné žiarenie. Celkovo boli stanovené štyri významné 
environmentálne aspekty: emisie (VOC, TZL), odpadová voda, spotreba vody, hluk. Ostatné identifikované 
environmentálne aspekty budeme považovať za menej významné environmentálne aspekty. Stanovené 
významné environmentálne aspekty spôsobujú miestne až regionálne, z časového hľadiska dlhotrvajúce 
environmentálne vplyvy.  

EMS použije stanovené významné environmentálne aspekty na definíciu environmentálnej politiky 
podniku, environmentálnych cieľov, komunikáciu zo zainteresovanými stranami, riadenie prevádzkových 
činností a na iné činnosti.  

Vzťah medzi legislatívnymi predpismi a systémom environmentálneho manažérstva je tu obojstranne 
prospešný, pretože EMS využíva stanovené údaje v dokumentoch zákonných predpisov na zistenie 
environmentálnych aspektov a ich významnosti a zároveň môže preberať aj požiadavky na monitorovanie, 
prevenciu, emisné limity, prípadne cieľové hodnoty vzťahujúce sa na environmentálne aspekty. A naopak, tým 
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že systém environmentálneho manažérstva preberá tieto opatrenia do svojej štruktúry vytvára ľudské, 
materiálové, finančné a organizačné predpoklady  na  realizáciu týchto opatrení.  
 Postup stanovenia environmentálnych aspektov a ich významnosti v lakovni automobilového závodu 
z dokumentov legislatívnych predpisov – EIA a IPKZ, je možné použiť aj pri ostatných činnostiach, ktoré 
podliehajú posudzovaniu vplyvov a integrovanému povoleniu alebo len posudzovaniu vplyvov. 
 
Záver 
Stanovenie environmentálnych aspektov a ich významnosti z dokumentov legislatívnych predpisov má pre 
podnik nasledujúce prínosy: 

• využitie existujúcich informácií, 
• nevytváranie duplicitných postupov, informácií, 
• prepojenie legislatívnych a dobrovoľných systémových nástrojov environmentálnej politiky, 
• z množstva opatrení určenie tých, ktoré sú prioritné, 
• spätná kontrola. 

 
Tab.1: Environmentálne aspekty lakovne závodu na výrobu automobilov  

Zložky životného prostredia 

Prevádzky 

Prírodné Ovzdušie  Voda Pôda Zamestnanci Obyvatelia zdroje 
Technologické postupy 

Odmasťovanie Emisie 
Odpadová 
voda   Spotreba vody   Emisie 

Fosfátovanie   
Odpadová 
voda   Spotreba vody     

Oplachovanie Emisie 
Odpadová 
voda   Spotreba vody   Emisie 

Chemická predúprava 

Opieskovávanie 
    

Tuhý 
odpad   

hluk, inhalácia 
VOC do pľúc, 
prienik látok 
pokožkou   

Základovanie Emisie  
Odpadová 
voda   Spotreba vody   Emisie 

Oplachovanie Emisie 
Odpadová 
voda   Spotreba vody   Emisie 

Elektrogalvanické 
základovanie 

Sušenie Emisie           

Utesňovanie Emisie   
Tuhý 
odpad     Emisie 

Striekanie PVC Emisie   
Tuhý 
odpad     Emisie 

Pretesňovanie 

Vytvrdzovanie tmela v 
peci Emisie           

Striekanie základnej 
farby 

Emisie 
Odpadová 
voda   Spotreba vody 

hluk, inhalácia 
VOC do pľúc, 
prienik látok 
pokožkou,   Primér 

Sušenie Emisie           
Nanášanie vrchného 

laku Emisie 
Odpadová 
voda   Spotreba vody     

Sušenie Emisie           

Opieskovávanie     
Tuhý 
odpad       

Základný a krycí lak 
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Úvod a cíl práce  
Kvalita vnitřního životního prostředí obytných, administrativních či účelových budov a jejích vlivu na zdraví 
člověka se dostává stále častěji do popředí zájmu naší společnosti. Průměrný člověk tráví 80–95 % svého času 
ve vnitřních prostorech různých budov – 62 % doma, 25 % v práci, v škole, v administrativních a účelových 
budovách a přibližně 8 % svého času tráví v dopravních prostředcích - v autech, vlacích nebo v autobusech . 

Koncentrace VOC látek v obytném prostředí interiéru budov je prokazatelně vyšší jako koncentrace 
VOC látek v exteriéru. Výsledky pozorovaní poukazují na přímou závislost mezi zhoršujícím se zdravotním 
stavem lidí a vlivem jejich pobytu ve znečistěném prostředí interiéru. Zdravé bydlení se proto stává 
v současnosti stále více aktuálnější problematikou. Znečistění ovzduší v  interiérech je 2-5x, někdy dokonce až 
10x koncentrovanější, než v exteriéru. 
 Mezi největší škodliviny znečisťující vnitřní i vnější životní prostředí patří takzvané těkavé organické 
látky VOC (Volatile Organic Compounds). Těkavé organické látky (VOC) jsou v zákoně o ochraně ovzduší 
číslo 86/2002 sbírky § 2  definované: ,,VOC (Volatile Organic Compound), těkavou organickou látkou se 
rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 
20oC (293,15K) má tlak par 0,01kPa nebo více, nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího 
použití, a která může v průběhu své přítomnosti reagovat za působení slunečního záření s oxidy dusíku za 
vzniku fotochemických oxidantů.[3] Mezi nejznámější VOC látky patři: benzen, toluen, n-buthylacetát, 
ethylbenzen, m-xylén, p-xylén, atd...  

Řešením této situace jsou záporné ionty. Problém je  řešen čistěním vzduchu a ionizaci prostředí, kde 
dochází k úbytku prachových částic, pachů, kouře, VOC látek a jiných nečistot. Tyto mikročástice jsou vázány 
na elektrostatický filtr a zároveň dochází k ionizaci vzduchu zápornými ionty.  

Ionty jsou elektricky nabité částice, které mají buď kladný nebo záporný náboj. Elektroiontové 
mikroklima je složka prostředí, vytvářená negativními nebo pozitivními ionty v prostředí. Záporné ionty působí 
blahodárně a ozdravně na lidský organismus. Elektrické pole Země rozděluje ionty tak, že kladné přitahuje 
povrch země a záporné jsou odpuzovány směrem k ionosféře. Záporné ionty vznikají v přírodě i v místnostech 
ve značném množství, ale jejich koncentrace se vlivem znečišťujících látek rychle snižuje. Vzduch obsahuje 
stále větší podíl nečistot, které v důsledku rozdílnosti elektrických nábojů na záporné ionty navazují. Často je 
úbytek iontů takový, že dochází k ionopenii – která způsobuje zdravotní potíže vyvolané nedostatkem 
záporných iontů. Hlavními lapači iontů jsou kouř, smog, prach, aerosoly. Krátkodobá ionopenie se může 
projevit migrénami, sníženou duševní i fyzickou výkonností a celkovou únavou. Dlouhodobý nedostatek 
záporných iontů může vést až k trvalým neurózám a dýchacím potížím. Koncentrace iontů se vyjadřuje počtem 
iontů v jednotce objemu, kterou je 1 cm3 vzduchu. Podle hlavní vlastnosti, kterou je polarita, dělíme ionty na 
záporné (negativní, „-“, aniony) a kladné (pozitivní, „+“, kationy).  

Cílem této práce je proto zkoumání vlivu a působení iontů na VOC látky. A to tak, aby mohlo být 
vytvořeno zdravé ,,čisté“ prostředí s nižším obsahem organických látek, které by kladně působilo na naše zdraví. 
 
Materiál a metodika 
Pro řešení tohoto výzkumu, bylo použito těchto zkušebních metod a měřících a vyhodnocovací zařízení. 
Zkušební metody: 
• Kalibrace přístrojového vybavení 
• měření koncentrace vzdušných iontů v prostředí o celkovém objemu místnosti 40 m3 ,při relativní vlhkosti 
vzduchu 45% a teplotě 25°C. 
• odběr ovzduší zatížený emisemi VOC látek v prostředí před a po následné ionizaci vzduchu je proveden 
pomocí odběrové trubičky. 
• obsah odběrové trubičky je poté ihned analyzován na plynovém chromatografu s termální desorpcí 
a hmotnostní spektrometrií. 
• po analýze na plynovém chromatografu s termální desorpcí a hmotnostním spektrometrem je stanoveno 
kvalitativní a kvantitativní složení emisí VOC látek. Práce probíhají podle ČSN PNV 134119-1- chromatograf 
typu HP 6890 D. 

 225



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 

Zařízení pro odběr vzorků vzduchu 
K odběru vzorků vzduchu zatíženého emisemi byla použita odběrová desorpční trubička se sorbentem  Tenax 
TA, kterou vzduch prochází pomocí odběrového čerpadla vzduchu Gilian – LFS 113 SENSIDINE s průtokem 
vzduchu 6 l.h-1. 
Zařízení pro analyzování odebraných vzorků vzduchu s emisemi VOC 
Desorpční trubičky se vzorkem odebraného vzduchu a s obsahem emisí VOC budou po odběru podrobeny 
analýze na plynovém chromatografu (6890N HPST) s hmotnostním spektrometrem (5973 Network) a to podle 
metodiky předepsané normou: ISO 13419/DIN – Determination of emission volatile organic compounds.  
Zařízení pro čištění a ionizaci vzduchu 
Ionizátor BIONIC YB-737 - Generátor záporných iontů a čistička vzduchu na bázi elektrostatického filtru. 
Vzduch je zde filtrován elektrostatickým filtrem ze speciálního kovu s vysoce leštěným povrchem o ploše 1100 
cm2. Zásadní předností tohoto elektrostatického filtru je jeho neomezená životnost, leštěné plochy filtru na, které 
se usazují různé nečistoty, které stačí omýt pod tekoucí vodou, nebo otřít jemnou utěrkou. Po očistění je 
ionizátor připraven k dalšímu použití. K emitování záporně nabitých iontů je použit mikroprocesor řízený 
koronovým výbojem na sedmi legovaných elektrodách v pulsním režimu. Tato technologie zajistila maximální 
hodnoty generovaných záporně nabitých iontů bez vzniku ozónu a jiných škodlivých iontů. 
 
Výsledky a diskuse 
V rámci řešení byla sledovaná závislost množství VOC látek v ovzduší na množství záporných iontů. 
Bylo porovnané kvalitativní a kvantitativní složení VOC látek v sledovaném ovzduší po záměrném zatížení 
emisemi z NC laku (nitrocelulosový lak) a z PUR laku (polyuretanový lak) z ovzduším po ionizaci. 
 
Tab.1.: Množství VOC látek v znečistěném ovzduší a množství VOC látek po ionizaci prostředí 

Popis vzorky: NC  lak NC lak po 
ionizaci rozdíl PUR lak PUR lak po 

ionizaci rozdíl 

den odběru: 3.3.2008 4.3.2008  6.3.2008 7.3.2008  

látky: koncentrace 
µg/m3

koncentrace 
µg/m3

koncentrace 
µg/m3

koncentrace 
µg/m3

koncentrace 
µg/m3

koncentrace 
µg/m3

Benzen 1,5 0,3 1,2 2,1 0,2 1,8 
Pentanal 2 0,8 1,2 2,1 1 1,2 
Toluen 15,9 12,4 3,6 16,4 7,6 8,8 
Hexanal 2,4 1,5 0,9 2,4 1,5 0,9 
n-Butyl acetate 40,8 10,1 30,7 18,9 6,2 12,6 
Ethylbenzen 4,7 3 1,7 4,3 2 2,3 
m,p-Xylen 19,6 10,7 9 16,5 6,9 9,6 
Styrene 0,1 0,1 0 0,1 0 0 
o-xylene 5,7 3 2,7 5,7 2,1 3,5 
a-Pinene 0,5 0,1 0,4 0,5 0 0,5 
Camphene 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 
b-Pinene 0,4 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 
Myrcene 0 0 0 0 0 0 
a-Phelandrene 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 
3-d-Carene 0,5 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 
Limonene 0,5 0,4 0,1 0,5 0,3 0,2 
TVOC 
(ug/m3) 

451 311 140 440 239 201 

 
Při měření byl prokázán vlivu záporných iontů na množství VOC látek. 
Po ionizaci byl vzduch nasycen zápornými ionty. Zároveň bylo měřením zjištěno, že tato vysoká hodnota 
záporných iontů má kladný vliv na kvalitu prostředí. Se zvýšením množství záporných iontů v ovzduší, 
množství sledovaných VOC látek kleslo.K poklesu došlo i při TVOC (total VOC emission). 
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Přínosem páce je možnost vytvoření zdravější obytného prostředí. Tohoto lze dosáhnout pomocí technologií 
čistění vzduchu - ionizace vzduchu a doplnění iontů na optimální hladinu. 
 
Závěr 
Z uvedeného vyplývá, že mít kolem sebe zdravé a čisté obytné prostředí není otázkou luxusu nýbrž základní 
potřebou člověka. Za život projde našimi plícemi průměrně 500.000 kg vzduchu. Není tedy divu, že kvalita 
vzduchu přímo určuje, jak se cítíme, jak jsme výkonní či spokojení nebo zdraví. Vzduch v budovách je často 
velice škodlivý. Má vliv na spoustu zdravotních problémů, projevujících se různými alergiemi, únavou, bolestmi 
hlavy a jinými zdravotními příznaky. Zdlouhavě a nákladně se potom léčí následky tohoto stavu budov, místo 
abychom mnohem jednodušeji a příjemněji řešili samotné příčiny už v prvopočátku.  
 
Poděkování 
Práce vychází z výsledků řešeného grantového projektu - 05/04/01 povrchová úprava materiálů na bázi dřeva 
a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku 
ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů. 
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Úvod 
Slovensko, síce malá krajina, sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou pôdneho pokryvu. Nachádzajú sa tu mnohé 
pôdne typy, ktoré sú zaznamenané v svetových pôdnych klasifikáciách. Pre Slovensko sú vzhľadom na 
geologické a klimatické podmienky charakteristické najmä pôdne typy čiernice, hnedozeme, kambizeme, 
podzoly , ale v menšom rozsahu sa tu nachádzajú aj rubifikované pôdy, andozeme alebo smonice. Výskyt 
smoníc je síce viazaný len na malé lokality, ale predsa ich význam nie je zanedbateľný, nakoľko väčšina týchto 
pôd je poľnohospodársky využívaná. 

Smonica je pôda, ktorú charakterizuje hlboký humózny molický A horizont, tvorený z textúrne ťažkých 
substrátov. Tieto substráty  tvoria hlavne smektittické íly (najmä montmorillonit), a vyznačujú sa extrémnymi 
fyzikálnymi vlastnosťami (schopnosť napučiavať a schopnosť zmršťovať sa). Tieto vlastnosti spôsobujú tlakové 
usporiadanie ílu, čím výrazne vplývajú na prirodzenú kompakciu pôdy, v dôsledku čoho vznikajú špecifické 
fyzikálne, chemické a následne biologické podmienky. Efektívne obhospodarovanie týchto pôd si preto vyžaduje 
špeciálny prístup. 

V rámci slovenskej klasifikácie pôd [5], na základe diagnostických znakov vydeľujeme jeden pôdny typ 
nazývaný smonica SA a tri podtypy (modálna SAm, pseudoglejová SAg, a kultizemná SAa). 

Vo svetových klasifikáciách sa tento typ pôdy nachádza v skupine pôd nazývaných  Vertisols, ktoré 
obsahujú veľké množstvo subtypov, variet a foriem rozdelených podľa ich špecifických vlastností a výskytu [2, 
7]. 

Napriek tomu, že je tento pôdny typ opísaný v Morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd Slovenska 
[5], vieme o jeho vlastnostiach, variabilite a výskyte len velmi málo, pretože v čase vykonávania Komplexného 
prieskumu pôd Slovenska (1968-1969) neboli tieto pôdy zaznamenané, respektíve boli zaradené hlavne do 
skupiny ťažkých ílovitých regozemných pôd alebo černozemí (katastrálne územie obce Gbely a Smolinské).  

Vzhľadom na to, že v odbornej literatúre sú len sporadické informácie o fyzikálnych, chemických 
a biologických vlastnostiach týchto pôd, cieľom našej práce bolo stanoviť rozdiely v základných chemických 
vlastnostiach smoníc a černozemí vyskytujúcich sa na skúmanom území. Vzhľadom na to, že pôdy záujmového 
územia sa vyvinuli na  karbonátovych substrátoch a ako černozeme, tak smonice sú charakterizované molickým 
humusovým horizontom, pre základnú charakteristiku sme vybrali pôdnu reakciu, obsah organického uhlíka 
a nasýtenosť sorpčného komplexu bázickými katiónmi. Keďže smonice patria k takzvaným „minútovým 
pôdam“, pre ktoré sú charakteristické výrazne zmeny vodno-vzdušného režimu pôdy počas roka, je predpoklad, 
že to má vplyv aj na vlastnosti pôdnej mikrobiocenózy.  
 
Materiál a metódy 
Výskumná plocha je lokalizovaná na katastrálnom území mesta Gbely, kde ako bolo spomenuté, sú smonice 
zaznačené v mapách komplexného prieskumu pôd ako ťažké regozeme s vysokým obsahom ílu. 

V auguste 2007 bol v rámci výskumnej plochy vykonaný detailný prieskum pôdnych pomerov a 
zároveň boli vytvorené trvalé pedologické sondy, ktoré boli v teréne detailne opísané podľa metodík [1]. Vzorky 
boli odobrané z jednotlivých pôdnych horizontov (od humusového až po substrát, aj s ich prechodnými 
horizontmi) a následne na laboratórne spracované. 

Na klasifikáciu jednotlivých pôdnych sond bol použitý Morfogenetický klasifikačný systém pôd 
Slovenska [5]. Farba pôdnych horizontov v sondách sa určovala pomocou Munzellovych tabuliek [6]. Pôdne 
vzorky boli odoberané tak, aby nedošlo k zmiešaniu dvoch rozdielnych pôdnych horizontov.  

Na laboratórne analýzy boli spracované vzorky štandardným spôsobom (vysušenie a preosiatie cez 2 
mm sito – jemnozem). Pre jednotlivé analýzy boli vybrané štandardné laboratórne metódy používané 
v pedologickej praxi. 
Aktívna pôdna reakcia [3] 
Hodnota aktívnej pôdnej reakcie bola stanovená potenciometricky vo vodnej suspenzii pri pomere pôdy k vode 1 
: 2,5. 
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Celkový obsah organického uhlíka (Cox) [4] 
Stanovenie bolo vykonané oxidimetricky (mokrou cestou – metóda Walkley–Blackova modifikovaná Novákom 
a Pelíškom). Metóda je založená na oxidácií organického uhlíka roztokom K2Cr2O7  v prostredí H2SO4, (pomer 
konc. H2SO4 k 1M K2Cr2O7 1:2). Spotreba dichrómanu bola stanovená spätnou titráciou v prostredí Mohrovej 
soli. Celkový obsah humusu bol vypočítaný ako % humus = 1,724.Corg. 
Nasýtenosť sorpčného komplexu pôd [3] 
Stupeň nasýtenia sorpčného komplexu pôd bol stanovený Godlinovou metódou a udáva sa v % nasýtenia 
sorpčného komplexu pôd  bázickými katiónmi. 
 
Výsledky a diskusia 
Na skúmanom území poľnohospodárskeho družstva Gbely, bol opísaný pôdny typ smonica pseudoglejová 
kultizemná (SAga), pričom tento pôdny typ bol porovnávaný so susediacim pôdnym typom černozem 
hnedozemná kultizemná (ČMha). 

Smonica aj černozem sú hlboké humózne pôdy. Smonica je zo zrnitostného hľadiska ílovitá pôda 
v celom svojom profile, pričom v ílovitej frakcii prevládajú smektitické íly, čomu nasvedčujú viditeľné pukliny 
prechádzajúce do spodných častí humusového horizontu (50 – 100 cm). Černozem je zrnitostne ľahšia pôda, 
ktorá prechádza z ílovito-hlinitého humusového horizontu do hlinitého substrátového horizontu. 

Ako vidno v grafe 1., hodnoty pôdnej reakcie u obidvoch pôdnych typov postupne rastú s narastajúcou 
hĺbkou, čo je spôsobené tým, že skúmané pôdy sa nachádzajú na podloží tvorenom neogénnymi ílmi a sprašami. 
Výraznejšie zvyšovanie sa pôdnej reakcie je možné pozorovať u černozeme. U smonice je toto zvyšovanie len 
veľmi mierne, čo je spôsobené pedoturbáciou (fyzikálne premiešavanie) prebiehajúcou v celom profile až po 
substrát. 
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Graf 1. Pôdna reakcia vo vodnej suspenzii (august 2007) 
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Graf 2. Celkový obsah organického uhlíka v profile skúmaných pôd (august 2007) 

Zaradenie skúmaných pôd do skupiny molických pôd nám dokazuje aj celkový obsah organického uhlíka, ktorý 
je u černozeme stredne vysoký a u smonice je veľmi vysoký (graf 2.). 
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  Graf 3. Stupeň nasýtenia sorpčného komplexu skúmaných pôd bázickými katiónmi 
Ako bolo spomínané pri pôdnej reakcii, tak aj pri nasýtenosti sorpčného komplexu bázickými katiónmi môžeme 
vidieť, že sa pôdy nachádzajú na substrátoch tvorených z neogénnych ílov a spraší. A teda obidve pôdy sú 
sorpčne nasýtené. Graf 3. nám zaznamenáva postupný narast obsahu bázických katiónov s narastajúcou hĺbkou 
u černozeme, zatiaľ čo u smonice je nárast len minimálny resp. % nasýtenia je vysoké v celom pôdnom profile. 
Tento jav je zapríčinený nízkou priepustnosťou pôdy spôsobenou vysokým obsahom ílovitej frakcie. 
 
Záver 
Keďže smonice na Slovensku oficiálne neboli zaznamenané, okrem Morfogenetického klasifikačného systému 
pôd Slovenska, je len veľmi málo informácií o týchto pôdach. Cieľom tohoto príspevku je prispieť k vytvoreniu 
a zväčšeniu databázy údajov, vylepšenie klasifikácie na úrovni pôdnych subtypov a tým pomôcť 
k efektívnejšiiemu obhospodarovaniu týchto pôd. 

 Pôdna reakcia mala rastúcu tendenciu s hĺbkou horizontu zo slabo-kyslej do mierne-alkalickej reakcie. 
 Obsah organického uhlíka s hĺbkou pôdneho profilu klesá u obidvoch pôdnych typov, ale u pôdneho typu 

smonica je pokles miernejší, čo je spôsobené premiešavaním pôdneho materialu medzi horizontami. 
 Obidva pôdne typy sú sorpčne nasýtené  

Momentálne výsledky a následné ďalšie stanovenia majú viesť k lepšiemu spoznaniu pôdneho typu smonica 
a tým k jej lepšiemu a efektívnejšiemu využitiu. 
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Úvod a formulácia cieľa 
Vysoké obsahy potenciálne toxického prvku As v materiáli odkaliska, situovanom pri obci Poša v okrese 
Vranov nad Topľou na východe Slovenska, predstavujú vážny environmentálny problém z hľadiska mobilizácie, 
transportu As a následnej výraznej kontaminácie povrchových vôd toku Kyjov a rieky Ondava (11 385 μg.l-1 As 
v potoku Kyjov v roku 2000; priemerná koncentrácia As v povrchovej vode Kyjova v roku 2005 klesla na 1778 
μg.l-1 s maximom 6700 μg.l-1) [7]. Cez drenážny systém povrchových tokov sa As prenáša a následne akumuluje 
v riečnych sedimentoch a pôdach aj v oblastiach vzdialenejších od zdroja znečistenia, ktorým sú odpadové vody 
vytekajúce z odkaliska. 

Celkové uvoľnené množstvo As z materiálu odkaliska pozorované v tejto štúdii (132 mg.kg-1) 
predstavuje síce len 7,52% uvoľneného As z jeho celkového množstva v materiáli odkaliska, ale zodpovedá 
vysokým koncentráciám As vo výluhoch (> 8000 μg.l-1), ktoré výrazne prekračujú limitnú hodnotu As pre V. 
triedu kvality povrchových vôd podľa STN 75 7221 (100 μg.l-1) a samozrejme aj limit pre pitnú vodu (10 μg.l-1 

Nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z.z.). 
Distribúcia As v jednotlivých zložkách kontaminovaných pôd a sedimentov a procesy mobilizácie As 

určujú schopnosť As uvoľňovať sa do pohyblivých vodorozpustných foriem, ktoré predstavujú dostupnejšie 
formy pre rastliny, cez ktoré As vstupuje do potravových reťazcov. As viazaný v kryštálovej štruktúre ílových 
minerálov a na povrchy oxohydroxidov Fe, Mn a Al alebo tvoriaci organické komplexy je relatívne odolný voči 
mobilizácii, avšak aj z týchto zložiek sa môže uvoľniť v závislosti od fyzikálno-chemických vlastností 
pôdy/sedimentu [8]. Najdôležitejšie procesy, od ktorých závisí mobilizácia As zo sedimentov a pôd do 
prírodných vôd sú (ko)precipitácia/rozpúšťanie minerálnych fáz, adsorpcia/desorpcia, chemická a biologická 
transformácia. Vlastnosti prostredia, napr. pH, Eh, chemické zloženie prírodných vôd, fyzikálno-chemické 
vlastnosti a mineralogické zloženie sedimentu/pôdy určujú, ktoré z uvedených procesov budú najviac 
ovplyvňovať mobilizáciu As  [1, 2, 4, 6, 12]. 

V roku 2005 bol zahájený podrobný výskum v sledovanej kontaminovanej lokalite za účelom získania 
informácií o distribúcii As v jednotlivých zložkách životného prostredia a stanovenia aktuálnej miery 
kontaminácie územia arzénom. Dôležitým cieľom štúdie bolo teda sledovať uvoľňovanie As nielen z materiálu 
odkaliska, ale aj z troch vybraných vzoriek riečnych sedimentov s vysokou mierou kontaminácie As a zhodnotiť 
celkovú mobilitu As v sledovaných geosorbentoch. 

 
Opis sledovanej lokality 
Kontaminácia vodného prostredia arzénom bola vo vybranej lokalite po prvýkrát pozorovaná v 90 rokoch 20. 
storočia [7].  

Zdrojom As, ale aj iných potenciálne toxických prvkov (Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Zn), je odkalisko situované 
v závere doliny toku Kyjov pri obci Poša na východnom Slovensku. Územie ležiace pod sútokom toku Kyjov 
a Ondavy predstavuje oblasť fluviálnych sedimentov Ondavy, ktorá má význam z vodárenského hľadiska, 
keďže je to územie s vysokými využiteľnými zásobami podzemnej vody. Z tohto dôvodu je vymývanie 
potenciálne toxických prvkov z materiálu odkaliska ako dôsledok infiltrácie zrážkovej vody a následná 
kontaminácia vodného prostredia problémom, ktorý vedie k zhoršovaniu kvality zásob podzemných vôd.  

Prevádzkovateľom odkaliska je Chemko Strážske a.s. a bolo vybudované pre potreby skládkovania 
chemického odpadu a odpadu zo spaľovania uhlia [11]. Ukladaný kal je tvorený prevažne popolčekmi a 
obsahuje veľké množstvo organických látok z výroby benzénu, cyklohexánu, cyklohexanolu, priemyselných 
hnojív a chemických látok na báze dusíka. Vlastnosti a zloženie zdrojového materiálu odkaliska indikujú 
akumuláciu relatívne veľkého množstva As na prítomnú organickú hmotu, avšak pH podmienky a procesy 
rozpúšťania organických látok zvyšujú mobilizáciu a transport As z pevnej fázy do kvapalnej. 

 
Materiál a metódy  
Na laboratórne štúdium mobilizácie As z riečnych sedimentov a materiálu odkaliska boli odobraté 3 vzorky 
riečnych sedimentov pozdĺž toku Kyjov vo vzdialenosti od odkaliska 100, 1000 a 2000 m (KY-100, KY-1000 a 
KY-2000) a 1 vzorka materiálu odkaliska odobratá z hĺbky 0-20 cm na južnom konci pri hrádzi odkaliska (KY-
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0). Z každého odberového miesta sa vzali približne 3 kg reprezentatívnej vzorky, tak aby bolo získané 
dostatočné množstvo materiálu po jeho vysušení a následnom presitovaní na frakciu < 1 mm. Všetky ďalšie 
laboratórne a analytické práce sa robili s takto upravenými vzorkami.  

Dymamické kolonové experimenty realizované v štandardných podmienkach (25±3 °C, 101 325 Pa) 
dobre simulujú dynamiku vodného prostredia a poskytujú informácie o desorpčnej kinetike viazaných prvkov. 
Všetky pokusy boli uskutočnené v dvoch paralelných meraniach, kedy boli pre každú vzorku postavené dve 
sklenené kolóny naplnené 50 g vysušenej vzorky. Najprv sa naplnené kolóny premyli 200 ml destilovanej a 
sterilizovanej vody Milli Q+ (Millipore) a voda sa nechala voľne odtiecť. Po tomto kroku sa kolóny počas 5 dní 
premývali zdola nahor pripraveným premývacím roztokom so zložením čiastočne podobným chemickému 
zloženiu povrchovej vody toku Kyjov (2×10-5 M PO4

3-, 2,8×10-3 M Cl- a 3,2×10-3 M SO4
2). V určených časových 

intervaloch sa odobralo 14 výluhov z každej kolóny, stanovilo sa pH a koncentrácia As. 
 

Výsledky a diskusia 
Na základe výsledkov z kolónových experimentov možno konštatovať, že celková mobilita As závisí od 
fyzikálno- chemických vlastností a mineralogického zloženia vzoriek riečnych sedimentov a materiálu 
odkaliska, najmä od obsahu amorfných oxohydroxidov Fe, Al a Mn, obsahu celkového organického uhlíka 
a hodnoty pH. Nepriamo úmerný vzťah bol zistený medzi relatívnou mobilitou As a extrahovateľnými formami 
Mn (R= -0,960*, α < 0,05) a čiastočne aj extrahovateľnými formami Fe. 

Analýza stupňa kontaminácie poukazuje na presýtenie geochemických systémov As, čo dokazuje 
štatisticky významný kladný vzťah medzi absolútnym uvoľneným množstvom As zo všetkých skúmaných 
vzoriek a jeho celkovým obsahom vo vzorkách (obr 1.). As tak zostáva slabo naviazaný na zložky sedimentov 
a ľahko sa desorbuje.                                                                                     

Hoci frakcie uvoľneného As boli 
celkovo nižšie ako 10% z jeho totálnych 
obsahov v skúmaných vzorkách (5,33-
7,84%), tieto nízke frakcie predstavujú 
vysoké obsahy ľahko dostupného 
a rozpustného As s priemernou hodnotou 
83 mg.kg-1 (tab.1.). 

Materiál odkaliska má 
v porovnaní s riečnymi sedimentami 
vysokú hodnotu pH (8,55), ktorá zvyšuje 
mobilizáciu a transport As do kvapalnej 
fázy. Výsledky viacerých prác dokázali, že 
uvoľňovanie foriem AsO4

3- z rozličných 
typov pevných geosorbentov sa zvyšuje 
v alkalickej oblasti (pH>8) [1, 3, 5]. 
Maximálna koncentrácia As uvoľneného 
z materiálu odkaliska vo výluhu bola 
stanovená po 25 hod., keď sa uvoľnil 
ľahko extrahovateľný podiel As. As vo 
vnútri amorfnej sklovitej fázy 
a kryštalického mullitu v materiáli 
odkaliska je však pevne viazaný a ťažšie 
sa uvoľňuje, preto sa neskôr koncentrácia 
As vo výluhoch znižuje.  

Vlastnosti zdrojového materiálu 
odkaliska ovplyvňujú charakter riečnych 

sedimentov v závislosti od ich vzdialenosti od odkaliska. Preto má riečny sediment KY-100 v porovnaní so 
vzdialenejšími sedimentmi výrazne vyšší podiel organického uhlíka z antropogénnych zdrojov a tiež všetkých 
sledovaných prvkov (Cd, Cr, Pb, Zn, Sb, Hg), vrátane amorfných foriem oxohydroxidov Fe, Al a Mn, ktoré 
majú v závislosti od hodnôt pH vysokú adsorpčnú kapacitu pre As [9, 10]. V skúmaných vzorkách riečnych 
sedimentov majú oxohydroxidy Fe kladný povrchový náboj, čo je predpoklad pre účinnú fixáciu záporne 
nabitých oxyaniónov As.  

Uvoľňovanie As z najviac kontaminovanej vzorky riečneho sedimentu KY-100 bolo okamžité a 
koncentrácie As v extraktoch boli približne rovnaké v celom priebehu trvania dynamického kolónového 
experimentu, čo naznačuje, že adsorpčné pozície s vysokou účinnosťou fixácie As sú plne obsadené a dodatočné 
množstvo As z antropogénnych zdrojov môže byť viazané len na pozície s nízkou účinnosťou fixácie As. 

Obr. 1: Vzájomný vzťah medzi absolútnym množstvom 
uvoľneného AsL z riečnych sedimentov a materiálu odkaliska a 
celkovým obsahom AsT, FeT, ako aj extrahovateľnými formami 
Feox a Alox. 
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Celkovo, najnižšia relatívna mobilita As bola zistená v sedimente KY-100, hoci absolútne množstvo 
uvoľneného As je v porovnaní s ostatnými vzorkami najväčšie. Napriek tomu, že obsahy celkového Fe 
a amorfných foriem Fe boli v materiáli odkaliska 2-krát vyššie ako v riečnych sedimentoch KY-1000 a KY-
2000, relatívna mobilita As bola približne rovnaká, dokonca v porovnaní s KY-2000 vyššia. Je to v súlade 
s celkovým alkalickým charakterom odkaliska a výluhov s pH =8,98 (tab.1.). 

 
Tab.1: Absolútne množstvo As uvoľnené z riečnych sedimentov (KY-100 – KY-2000) a materiálu 
odkaliska (KY-0), relatívna mobilita, rozsah koncentrácií As vo výluhoch a priemerné pH 
výluhov. Priemer±výberová smerodajná odchýlka. 
 Vzorka 
 KY-0 KY-100 KY-1000 KY-2000 
Absolútne množstvo AsL (mg.kg-1) 132,48±7,81 170,84±7,60 12,51±0,99 15,47±1,10 
Relatívna mobilita (AsL/AsT)×100 (%) 7,52±0,45 5,33±0,23 7,84±0,62 6,53±0,46 
Rozsah As vo výluhoch (μg.l-1) 2710 - 8260 5530 - 7550 340 - 680 320 - 720 
Priemerné pH výluhov 8,98 7,21 7,43 7,70 

 
Záver 
Materiál odkaliska a z neho vytekajúce odpadové vody sú skutočne významným zdrojom kontaminácie 
povrchových vôd potoka Kyjov arzénom. Celkové množstvo As uvoľnené z materiálu odkaliska (132 mg.kg-1) 
prekročilo 6-násobne smernicovú hodnotu podľa DEFRA UK (20 mg.kg-1), založenú na ,,biodostupnej“ 
koncentrácii As. V budúcnosti by mal geochemický výskum venovať väčšiu pozornosť remediácii 
kontaminovanej oblasti s využitím geochemických adsorpčných bariér s využitím sorbentov s kladným nábojom 
na zachytávanie oxyaniónov As. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Aplikácia pesticídu do pôdneho prostredia môže za určitých podmienok predstavovať riziko jeho transportu do 
nižších častí pôdneho profilu a kontaminácie vodných zdrojov. Výskum v Európe i vo svete potvrdil 
opodstatnenosť obáv z prieniku pesticídnych látok do vôd využívaných človekom [2, 5]. Správanie pesticídu po 
jeho aplikácii do prostredia a jeho potenciál ohroziť kvalitu podzemných vôd sú determinované mnohými 
faktormi, medzi ktoré okrem iného patria fyzikálno-chemické vlastnosti aplikovanej látky, vlastnosti pôdy, 
spôsob aplikácie a klimatické podmienky. Aby sme boli schopní znížiť riziko kontaminácie vôd pesticídnymi 
látkami, je nevyhnutné dokonale porozumieť procesom, ktoré určujú ich správanie v pôdnom prostredí. 
 Jedným zo základných faktorov ovplyvňujúcich potenciál pesticídnych látok preniknúť do podzemných 
vôd je dĺžka ich zotrvania v pôdnom prostredí, vyjadrená prostredníctvom polčasu rozkladu. Rýchlosť rozkladu 
pesticídu v pôdnom prostredí sa môže výrazne meniť v závislosti od vlastností prostredia. Vplyvu prirodzených  
faktorov na degradáciu organických polutantov v pôdach je v odbornej literatúre venovaná relatívne veľká 
pozornosť. Poľnohospodárska pôda je však spravidla silne antropogénne ovplyvnená a materiály, ktorými je 
v rámci poľnohospodárskej činnosti rôznym spôsobom dotovaná, môžu výrazne meniť jej vlastnosti. V dôsledku 
spaľovania zvyškov poľnohospodárskych plodín na poliach sa do pôd dostáva popolček, u ktorého bol 
preukázaný významný vplyv na sorpčnú kapacitu pôdy [13]. Vzhľadom na známu súvislosť medzi mierou 
sorpcie pesticídov v pôdach a rýchlosťou ich biologického rozkladu existuje predpoklad, že vysoko účinný 
sorbent v podobe takéhoto popola môže spomaliť rozklad pesticídov [15]. Zvýšená účinnosť ich sorpcie vedie 
k obmedzenej dostupnosti pre pôdne mikroorganizmy a tým k nárastu perzistencie pesticídnych látok 
v prostredí.  
 Cieľom tejto štúdie je prezentovať výsledky výskumu vplyvu popolčeka zo spaľovania zvyškov pšenice 
na rýchlosť degradácie herbicídu MCPA. Ide o jednu z najpoužívanejších herbicídnych látok v Slovenskej 
republike. MCPA sa vyznačuje relatívne nízkou perzistenciou v pôdnom prostredí (priemerný polčas rozkladu je 
približne 20 dní). Predchádzajúci výskum však ukázal extrémny nárast sorpcie tohto herbicídu v pôdach 
obohatených o popolček získaný spálením slamy pšenice [9], čo môže mať vplyv na rýchlosť degradačných 
procesov.   

 
Materiál a metódy 
Na laboratórne práce bol použitý herbicíd MCPA s analytickou čistotou. Pracovné roztoky MCPA sa pripravili 
rozpustením kryštalického preparátu vo vodnom roztoku 0,01 mol.l-1 CaCl2. 

Degradácia MCPA bola študovaná vo vzorkách dvoch poľnohospodárskych pôd, odobratých z hĺbky 0-
30 cm. Odberové lokality sa nachádzajú v poľnohospodársky využívaných územiach v okolí Stupavy a Lozorna. 
Základné fyzikálno-chemické charakteristiky obidvoch pôd sú uvedené v tabuľke č. 1. Vzorky pôd boli voľne 
vysušené a preosiate cez sito s veľkosťou oka 2 mm.  
 

Tab. 1: Vybrané fyzikálno-chemické vlastnosti použitých pôd. 
Vzorka Íl 

(%) 
Prach 
(%) 

Piesok 
(%) Textúra pHH2O

OC1

(%) 
Prevládajúce 

ílové minerály 
Čiernica 
(pôda I) 11 15 74 piesčito-

ílovitá 7.96 1.19 Ill > Chl2

Regozem 
(pôda II) 0.6 13.9 85.5 piesčitá 5.76 0.48 Ill > Chl 

1OC –obsah organického uhlíka; 2Ill - illit, Chl - chlorit. 
 

Popolček bol pripravený spálením slamy pšenice obyčajnej (Triticum aestivum L.) na otvorenom ohni 
za štandardného tlaku a teploty. Do pôdy bol pridaný premiešaním s pôdnou vzorkou v hmotnostnom pomere 
1:99 (popolček tvoril 1% sorbentu). 
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  K 20 g pôdy bol pridaný 1 ml pracovného roztoku MCPA. Takto upravené vzorky obsahovali približne 
8 mg MCPA na 1 kg pôdy. Vzorky boli uchovávané v tmavom prostredí a bola v nich udržiavaná konštantná 
vlhkosť (20 % hmot.). Koncentrácia MCPA v pôdach a pôdach obohatených o popolček bola meraná po 0, 1, 6, 8, 
10, 15, 22, 30 a 40 dňoch. Analytické stanovenie bolo realizované metódou vysokoúčinnej kvapalinovej 
chromatografie (HPLC).   

 
Výsledky a diskusia 
Percentuálny podiel z aplikovaného množstva MCPA, pretrvávajúci v pôdach a pôdach obohatených o popolček  
v jednotlivých časových úsekoch, je znázornený na obrázku č. 1.  
 Rozklad MCPA prebiehal rýchlejšie v čiernici ako v regozemi, a to bez ohľadu na prítomnosť 
popolčeka. Túto skutočnosť je možné vysvetliť vyšším podielom organického uhlíka v čiernici. Organická 
hmota je významným zdrojom živín a populácie pôdnych mikroorganizmov môžu rásť s pribúdajúcim obsahom  
pôdneho organického uhlíka [1, 4]. Zvýšená mikrobiálna aktivita vedie k intenzívnejšiemu rozkladu MCPA 
v pôdnom prostredí [3, 12].     
 Prítomnosť popolčeka výrazne zmenila a zredukovala rýchlosť a rozsah rozkladu MCPA v obidvoch 
študovaných pôdach. [14] a [15] podobne pozorovali redukciu degradácie organických chemikálií v pôdach 
s prídavkom popolčeka, naočkovaných bakteriálnou kultúrou. Znížený rozklad MCPA v pôdach s popolčekom 
pozorovaný v tejto práci sa výrazne podobá na predchádzajúce výsledky, v ktorých bola zistená znížená 
degradácia MCPA a ďalších kyslých herbicídov v pôdach obohatených o aktívne uhlie [7, 8, 10]. Znížený 
rozklad organických látok v pôdach s umelo pridaným aktívnym uhlím bol vyvolaný najmä vysokým rozsahom 
sorpcie aktívnym uhlím, ktorý účinne znížil koncentráciu organických látok v roztoku, a neschopnosťou 
pôdnych mikroorganizmov priamo využívať organické látky v sorbovanom stave [6, 10]. Je známe, že organické 
látky sorbované v pôde sú menej dostupné pre mikroorganizmy a teda menej degradovateľné ako organické 
látky rozpustené v roztoku [7, 8, 11].  
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Obr. 1: Namerané krivky rozkladu MCPA v a) pôde I a pôde I s 1 hmot.% obsahom popolčeka, b) pôde II 
a pôde II s 1 hmot.% obsahom popolčeka. Chybové úsečky predstavujú výberovú smerodajnú odchýlku, n = 2. 
 

Výskum vplyvu popolčeka na degradáciu MCPA nadviazal na predchádzajúce štúdium jeho vplyvu na 
sorpčné správanie tohto herbicídu. Výsledky, ktoré boli prezentované aj na ŠVK v roku 2007, potvrdili vysokú 
sorpčnú kapacitu popolčeka získaného spálením slamy pšenice. Prítomnosť 1%hmot. popolčeka zvýšila mieru 
sorpcie 8-násobne vo vzorke čiernice a až 16-násobne vo vzorke regozeme. Prídavok popolčeka ovplyvnil 
nielen kvantitu, ale aj kvalitu sorpčných procesov, o čom svedčí zvýšená odolnosť MCPA voči desorpcii v takto 
upravených pôdach. Frakcia 23 - 55% z celkového naviazaného množstva herbicídu, ktorá sa počas desorpčného 
experimentu neuvoľnila z pôdy naspäť do roztoku, vzrástla v pôde obohatenej o popolček na 80 - 90% [9]. 
Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že spomalenie a zníženie degradácie MCPA v prítomnosti popolčekov 
pšenice je dôsledkom vysokej účinnosti sorpcie MCPA v týchto popolčekoch. Keďže rozsah desorpcie je často 
nevyhnutnou podmienkou pre mikrobiologický rozklad [15], nižší rozklad MCPA v pôdach s popolčekom môže 
byť spôsobený aj nižšou desorpciou MCPA z týchto pôd. 
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Záver 
Výsledky výskumu ukázali, že popolček vznikajúci spaľovaním zvyškov poľnohospodárskych plodín môže 
výrazne zvýšiť perzistenciu pesticídnych látok v pôdnom prostredí. Redukcia degradačných procesov 
pravdepodobne súvisí s výrazným nárastom sorpcie v pôdach obohatených o popolček, ktorý bol pre MCPA 
pozorovaný v predchádzajúcej etape prezentovaného výskumu. Dôsledkom je znížená koncentrácia herbicídu 
v pôdnom roztoku, a teda nižšia dostupnosť pre pôdnu mikrobiotu.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Krakľa belasá je v rámci Európskej Únie klasifikovaná ako zranitelný druh (Vulnerable), v rámci IUCN je 
zaradená medzi takmer ohrozené taxóny (near threatened). Stav ochrany druhu je klasifikovaný ako nepriaznivý 
(Unfavourable Conservation Status), je zaradená do prílohy 1 Smernice o vtákoch a tiež do príloh Bernského aj 
Bonnského dohovoru [2,3]. V červenom zozname Slovenska je klasifikovaná ako ohrozený druh (EN) (10). 
Najväčší rozsah areálu v historickej dobe v Európe je dokumentovaný na prelome 18. a 19. storočia, keď sa 
tento druh vyskytoval vo veľkej časti Európy. Ústup je registrovaný od polovice 19. storočia, predovšetkým 
v Pobaltí, juhovýchodným smerom s postupným lokálnym vymretím v Dánsku, Švédsku, Pomoransku a Fínsku. 
V poslednom decéniu je registrovaný negatívny areálový a populačný trend takmer vo všetkých krajinách 
Európy, s výnimkou juhovýchodu. Na území Slovenska najmarkantnejší ústup prebehol v 60. rokoch 20. 
storočia. V súčasnosti je dokumentované jediné známe hniezdisko pri Komárne [7],  kde v posledných rokoch 
hniezdili každoročne už len 2 páry. Lokálna populácia je vysoko pravdepodobne izolátom bez prepojenia na 
populáciu kraklí v Maďarsku,  ktorej súvislý areál rozšírenia je odhadom vzdialený prinajmenšom 150 km. 

Práca je súčasťou ekologického a ekosozologického výskumu krakle belasej (Coracias garrulus, L. 
1758) na poslednom známom hniezdisku na Slovensku. Výskum je zameraný na definovanie enviromentálnych 
faktorov, ktoré podnietili zachovanie tejto malej populácie s perspektívou vyžitia výsledkov pri dosahovaní 
priaznivého stavu ochrany druhu.  

Cieľom práce je definovať epigeickú faunu článkonožcov ako potencionálnu potravnú ponuku pre 
krakľu belasú v podmienkach jej posledného známeho hniezdiska na Slovensku. 

 
Materiál a metódy 
Výskum bol realizovaný od 30.4 do 28.8 v r.2005 a od 5.5 do 22.7 v r.2006. Trvanie výskumu bolo časované 
tak, aby pokrývalo väčšinu obdobia prítomnosti krakle na lokalite. 

Vzorky epigeických bezstavovcov boli odoberané v priestore 4 lovných okrskov. Lokalizácia lovných 
okrskov sa uskutočnila na základe pozorovaní priestorových vzťahov loviacich kraklí počas období rokov 2001 
– 2005 [4,5]. Lovné okrsky boli stanovené ako minimálne konvexné polygóny na základe bodových lokalizácií 
všetkých pozorovaní jedincov, pri ktorých bolo možné jednoznačne stanoviť príslušnosť k hniezdu. 

Vo všetkých štyroch lovných okrskoch boli vybrané vzorky poľa s porastom obilnín (Triticum 
aestivum, Hordeum vulgare ), vzorka poľa s vysokou plodinou, ktorá počiatkom vegetačného obdobia poskytuje 
dobrý rozhľad na zem (Helianthus annuus, Zea mays) a vzorky trvalého trávneho porastu (ďalej TTP).  Pri 
výbere vhodnej metódy na zber materiálu sa vychádzalo z potreby získať reprezentatívnu vzorku potenciálnej 
potravy krakle belasej – epigeických bezstavovcov žijúcich na povrchu pôdy a v nízkej bylinnej vegetácií. 

Vzhľadom na časovú náročnosť a veľký počet miest odberu vzoriek (4 lovné okrsky x 3 habitaty = 12) 
i značnú celkovú vzdialenosť medzi nimi (cca 60-65 km) bola použitá štandartná metóda padacích zemných 
pascí. V štyroch lovných okrskoch boli vo vzorke každého z troch vyššie uvedených habitatov uložené v línii 
štyri pasce (PET nádoby, Ø10 cm, konzervačný nasýtený roztok NaCl), vzdialené od seba cca 3 metre. Pasce 
boli vyberané v jednotýždňových intervaloch. V prípade zničenia pasce boli výsledky z nepoškodených pascí 
extrapolované na pôvodný počet štyroch pascí. Materiál z pascí bol zbavený nadmernej vlhkosti a deponovaný v 
96% roztoku denaturovaného liehu. 

Deponovaný materiál bol určený do vyšších taxonomických jednotiek (spravidla rad alebo trieda). 
V prípade radu Coleoptera, ktoré majú vysoký podiel v potrave krakle belasej, boli určené tieto do čeľadí. 
Všetky jedince článkonožcov boli zaradené do veľkostných tried s odstupňovaním 5 – 10mm, 10 – 20 mm, 20 – 
30 mm, 30 – 40 mm, 40 – 50 mm, 50 a viac mm. Údaje boli zoskupené z týždňových intervalov na mesačné 
intervaly (máj, jún, júl, august).  

Opis lovných okrskov (ďalej l.o.) 
V l.o. 1 sú takmer výlučne zastúpené plochy ornej pôdy; TTP tu nahrádza bylinný porast riedkych 

vetrolamov (kultivary hybridných topoľov Populus x euroamericana) s výškou stromov do 30 m, širokých asi 
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15 m, bez krovinnej etáže, miestami sa nachádzajú mŕtve kmene na koreni aj na zemi. Okrsok je každoročne 
využívaný pármi kraklí s vylietanými mláďatami v júli až septembri. 

Na území priestoru l.o. 2 sa nachádzajú prevažne TTP na miestach terénnych depresií po zazemnených 
ramenách Nitry, na a pri hrádzach; v inundačnom území Nitry je otvorená hladina a vo vegetačnom období 
zaplavený porast hlavových vŕb a trstiny. Orná pôda je zastúpená predovšetkým v ľavostrannom 
mimoinundačnom alúviu Nitry. 

L.o. 3 je v priestore hniezdiska krakle belasej, ktoré je registrované od r.1984, kedy tu bolo 
zahniezdenie zistené prvý krát. Okrsok sa nachádza na mieste výrazne meandrujúcej depresie po zazemnenom 
ramene Nitry s melioračným kanálom. TTP sa nachádzajú v celej šírke od 75 do 370 m a dĺžke cca 5500 m a sú 
riedko až husto zarastené hlavovými vŕbami. 

L.o. 4 sa nachádza v susedstve l.o. 3, od ktorého bol odčlenený na základe zahniezdenia 1 páru krakle 
belasej v r. 2004, 2005 a 2006. Tento lovný okrsok je reprezentovaný výlučne ornou pôdou; je využívaný párom 
kraklí pred začatím hniezdenia a po ňom krakle zaletujú loviť aj do l.o. 3. 

 
Výsledky a diskusia 
V priebehu výskumu bolo celkovo zozbieraných 32 762 exemplárov, z čoho v roku 2005 bolo zozbieraných 
21 341 exemplárov a v roku 2006 to bolo 11 421 exemplárov epigeických bezstavovcov. Z vyhodnotenia boli 
vylúčené exempláre menšie ako 5mm (na základe analýzy zvyškov potravy, v ktorých boli zastúpené exempláre 
nad 7 mm), ktoré v roku 2005 tvorili 5 856 a v roku 2006  tvorili 2 715 exemplárov. Spracovaný výber 
predstavoval spolu 24 191 exemplárov epigeických bezstavovcov. 

Zastúpenie veľkostných tried epigeických bezstavovcov je prezentovaný v tabuľke 1. 
 

Tabuľka 1 : Zastúpenie epigeicých bezstavovcov podľa veľkostných tried 
Počet jedincov (n) Dominancia (%) Veľkostná 

trieda 2005 2006 2005 2006 
Počet jedincov 

spolu 
Dominancia 
spolu (%) SD 

5 – 10 mm 6683 4455 43,2 51,2 11138 46,0 5,67 
10 – 20 mm 8479 4179 54,8 48,0 12658 52,3 4,78 
20 – 30 mm 293 64 1,9 0,7 357 1,5 0,82 
30 – 40 mm 18 8 0,1 0,1 26 0,1 0,02 
50 – 100 mm 11 0 0,1 0,0 11 0,1 0,05 
100 – 150 mm 1 0 0,0 0,0 1 0,0 0,05 

 
Tabuľka 2 : Zastúpenie jednotlivých taxónov a lariev epigeických bezstavovcov 

Počet jedincov (n) Dominancia (%)  

2005 2006 2005 2006 

Počet jedincov 
spolu 

Dominancia 
spolu (%) SD 

Coleoptera 10024 5239 64,692 60,18 15263 63,1 3,19 
Orthoptera 1335 172 8,616 1,98 1507 6,2 4,70 
Hymenoptera 299 115 1,930 1,32 414 1,7 0,43 
Heteroptera 13 220 0,084 2,53 233 0,9 1,73 
Isopoda 743 517 4,795 5,94 1260 5,2 0,81 
Diplopoda 54 101 0,348 1,16 155 0,6 0,57 
Chilopoda 81 0 0,523 0,00 81 0,3 0,37 
Aranea 2089 1416 13,482 16,26 3505 14,5 1,97 
Diptera 373 880 2,407 10,11 1253 5,2 5,45 
Larvae 448 40 2,891 0,46 488 2,0 1,72 
Annelida 32 0 0,207 0,00 32 0,1 0,15 
Dermaptera 2 0 0,013 0,00 2 0,0 0,01 
Auchenorrhyncha 2 0 0,013 0,00 2 0,0 0,01 

 
Z hľadiska zastúpenia epigeických bezstavovcov podľa veľkostných tried dominuje trieda 10 – 20  mm 

(52,325%) a trieda 5 – 10 mm (46,044%) čo korešponduje s výsledkami zistenými  z  vývržkov v areáli lovných 
okrskov v Komárne , ale aj v iných častiach rozšírenia.V rokoch 2002 a 2003 sa uvádza [6] priemerná veľkosť 
potravy 15,6 mm, ktorej 60 – 75% koristi patrilo do veľkostnej triedy 10 – 20 mm.. V iných častiach areálu bola 
zistená podobná veľkosť preferovanej potravy. Na Pyrenejskom polostrove tvorila  korisť veľkosti 10 – 30 mm 
97,2 % jedincov potravy [1] a 90,6 % v Nemecku [9],  kde 48,4% koristi malo veľkosť 10 – 20 mm. Vo 
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vývržkoch bola zistená priemerná veľkosť koristi 18 mm [8], kde korisť veľkosti 10 – 30 mm tvorila až 86,7 % 
všetkých skonzumovaných jedincov. 

Z hľadiska taxónov boli najpočetnejšie chrobáky (Coleoptera) s domonanciou 63,1%. Zastúpenie 
rovnokrídlovcov (Orthoptera), ktoré tvoria významnú zložku potravy krakle belasej a hlavne mláďat bolo 6,2 
%. Keďže tieto dve skupiny dosahujú spolu dominanciu viac ako 69 % a tvoria prinajmenšom najvýznamnejšiu 
zložku potravy krakle belasej, možno usudzovať, že potravná ponuka je vyhovujúca a zodpovedá konzumovanej 
potrave. 

 
Záver 
V rámci zastúpenia epigeických bezstavovcov podľa veľkostných tried potencionálna potravná ponuka 
zodpovedá konzumovanej potrave zistenej z vývržkov získaných na skúmanom hniezdisku, ako aj v iných 
častiach areálu rozšírenia. Z hľadiska zastúpenia taxónov boli najpočetnejšie Coleoptera a Ortoptera, ktoré 
dosahovali kumulatívnu dominanciu 69 %. Práve zástupcovia týchto dvoch taxónov tvoria jednu 
z najvýznamnejších zložiek potravy krakle belasej. Podľa toho potravná ponuka na lokalite zodpovedá 
konzumovanej potrave. 
 
Poďakovanie  
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Netherland vďaka Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Moje osobné poďakovanie patrí 
RNDr. Mirkovi Bohušovi, PhD, vďaka ktorému som sa zapojila do tohto projektu a mojej rodine, ktorá ma 
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Príprava ferocénových ligandov odvodených od Ugiho amínu

Marcel Ehn, Radovan Šebesta

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, Mlynská 
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; ehn@email.cz

Úvod a formulácia cieľa
Stereoselektívna syntéza je aj v dnešnej dobe stále veľká výzva. Jej zmysel môžeme vidieť napríklad 
v rozdielnych biologických účinkoch enantiomérov. Aj keď sú známe viaceré metódy na rozdelenie 
enantiomérov, najlepšou alternatívou je získať pri syntéze priamo len jeden z nich. S tým nám pomáhajú aj 
homochirálne katalyzátory, ktoré to vďaka stereogénnej informácií obsiahnutej v ligande dokážu ovplyvniť. 

Homogénne katalyzátory nám síce poskytnú dobrý výťažok produktu a často vysoké enantioselektivity,
ale máme problémy s ich oddelením a recykláciou. A keďže väčšina chirálnych ligandov obsahuje kovy, ktoré sú 
drahé, je snaha o ich recykláciu a viacnásobné použite.

Imobilizovaním ligandu na iónovú kvapalinu (obrázok 1) môžme dosiahnuť vlastnosti homogénneho
katalyzátora s výhodami imobilizovaného. 

Fe

L

L
N

n N

M A

Obr. 1: Znázornenie imobilizovaného ligandu na iónovej kvapaline s imidazoliovou jednotkou

Tým že systém ostane homogénny, vyhneme sa možným problémom, ktoré nás sprevádzajú pri 
heterogénnej katalýze, zhoršený prístup k aktívnemu miestu, nižšia aktivita a selektivita. 

Výber vhodného nosiča hrá dôležitú úlohu, avšak jeho vplyvy nie sú ešte úplne pochopené, niekedy sú 
prospešné, niekedy skôr uškodia. 

Rôzne oblasti asymetrickej katalýzy sú rôzne vyvinuté. Zatiaľ čo imobilizácia homogénnych 
katalyzátorov na pevnom povrchu sa v niektorých prípadoch bežne používa v priemysle [4], nová oblasť 
organokovových katalyzátorov sa prudko rozvíja [2, 3]. Vyvinuli sa rôzne metódy úpravy homogénnych 
katalyzátorov [1]. 

Na otestovanie účinnosti katalyzátorov sa používajú rôzne testovacie reakcie, ako napríklad 
enantioselektívna alylová alkylácia (schéma 1).

Schéma 1: Testovacia reakcia

Cieľom mojej práce je pripraviť základný skelet odvodený od Ugiho amínu A,od ktorého budú 
odvodené ligandy, ako naríklad H [5].
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Schéma 2: Syntéza imobilizovaného ligandu
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Schéma 3: Syntéza imobilizovaného ligandu (pokračovanie)

Materiál a metódy:
Štruktúra pripravených látok bola potvrdená pomocou 1H NMR spektroskopie. Priebeh reakcií sa sledoval na 
SiO2 (Merck) platničkách. Látky boli čistené stĺpcovou chromatografiou (SiO2), prípadne kryštalizáciou.

Výsledky a diskusia:
Litiáciou Ugiho amínu A a zavedením PPh2 skupiny sa získa prednostne jeden diastereoizomér (R,Sp) látky C
v 42% percentnom výťažku vo forme oranžovej kryštalickej látky. Pri použití jedného ekvivalentu BuLi sa získa 
produkt I, s dvoma ekvivalentami sa získa produkt C.

Diastereoselektivita litiácie je zabezpečená preferovanou tvorbou energeticky výhodnejšieho 
intermediátu stavu B. Substitúciou dimetylamínu za acetoxy sa získal medziprodukt D, ktorý sa bez čistenia 
použil do ďalšieho kroku. Reakciou ďalej s MeNH2 sa bez zmeny konfigurácie na stereogénnom centre získal 
produkt E, tuhá oranžová látka, v 63% výťažku.Konfigurácia ostáva zachovaná vďaka stabylizácií vzniknutého 
katiónu s atómom železa. Časť látky E, sa spracovala ďalej uvedeným spôsobom ako je znázornené na schéme 2, 
naviazaním linkera. 

Rozdielnymi funkčnými skupinami na oboch koncoch linkera sa zabezpečila regioselektivita reakcie, 
pričom prednostne reagoval chlorid kyseliny, čím sa získal produkt F v 73% výťažku vo forme tuhej oranžovej 
látky. Reakciou metyl imidazolu s látkou F sa za účinku mikrovlnného žiarenia pripravil imobilizovaný ligand 
G, tuhá oranžová látka, ktorého sa po prečistení získalo 20%.

Zreagovaním Li(NTf)2 s ligandom G sa vymenil ión Br za NTF . Produkt sa získal v kvantitatívnom 
výťažku vo forme tuhej žltooranžovej látky.

Záver
Podarilo sa mi pripraviť ligand H imobilizovaný na iónovej kvapaline s imidazolovou jednotkou. Jeho vlastnosti 
sa otestujú v jednej z testovacích reakcií, akou je aj tá na schéme 1.

Poďakovanie
Ďakujem prof. RNDr. Štefanovi Tomovi, CSc. a Doc. Mgr Radovanovi Šebestovi, PhD ako aj kolegom 
v laboratóriu, Aďi, Filipovi a Peťovi.
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Stereoselektívna redukcia [4]ferocenofánových ketónov
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Úvod a formulácia cieľa
Stereoselektívne redukcie prochirálnych ketónov predstavujú výbornú metódu pri príprave enantiomérne 
obohatených a homochirálnych alkoholov.  Zo syntetického hľadiska je výhodná katalytická, stereoselektívna 
redukcia prochirálnych substrátov. Efektívne metódy sú hydrogenácie s použitím chirálneho katalyzátora (A), 
alebo komplexy klasických hydridových donorov a chirálneho katalyzátora (B). Významným predstaviteľom 
tejto metodológie je katalytický systém vyvinutý Coreym a spolupracovníkmi Bakshim a Shibatom (CBS) [1]  
vyznačujúci sa vysokou stereoselektivitou a chemickými výťažkami aj pri nízkej koncentrácii. 
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Cieľom  práce bolo pripraviť chirálny [4]ferocenofán-1-ol a jeho regioizomér [4]ferocenofán-2-ol , 
dôležité medziprodukty  pri príprave novej skupiny ferocénových ligandov, stereoselektívnou CBS redukciou 
[4]ferocenofán-1-ónu. 

Materiál a metódy
Toluén bol pred použitím sušený destiláciou z Na. CBS katalyzátor (1M v toluéne) bol dodaný firmou 
ALDRICH, BH3.Me2S firmou ACROSS. Priebeh reakcií sa sledoval pomocou metódy TLC (Merck, UV aktívne 
pri 256 nm) na separáciu látok sa použila stĺpcová chromatografia (SiO2- 60Å). 

Štruktúra látok bola potvrdená 1H NMR (300MHz), prípadne 13C NMR (75 MHz) na spektrometri 
Varian Mercury Plus. Enantiomérny nadbytok bol určený pomocou HPLC s chirálnou stacionárnou fázou 
(DAICEL CHIRALPAK AD-H)

Výsledky a diskusia 
Prvý pokus o prípravu [4]ferocenofán-1-olu pomocou stereoselektívnej CBS redukcie sa uskutočnil analogicky 
ako v literatúre[2]. Po 2 hodinách sa však izoloval iba preredukovaný [4]ferocenofán, preto prvý krok 
optimalizácie smeroval výraznému skráteniu reakčnej doby a zníženiu množstva katalyzátora. 

Alkohol sa prvýkrát  izoloval až pri 15 mol% CBS a použití 1.3 ekvivalentu boránu v priemernom 
výťažku 60% ale s nízkou enantioselektivitou 60%. 

Opätovným zvýšením množstva katalyzátora (viď tabuľka 1), znížením teploty a znížením množstva 
BH3.Me2S sa zlepšil výťažok na 73% ale enantioselektivita ostala aj naďalej neuspokojivá – enantiomérny 
nadbytok bol iba 77%. 

V zmysle naznačeného trendu sa zvýšilo množstvo katalyzátora na 50 mol% , kedy sa dosiahol  vysoký 
výťažok a aj selektivita. 
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Tab. 1 – optimalizácia redukcie 
Mol% CBS BH3.Me2S T (°C) Čas (min) výťažok ee

1 50 % 1.5 eq 0 120 - -
2 30% 1.3 eq 0 5 - -
3 15 % 1.3 eq 0 5 60 60  %
4 30 % 1 eq -5 5 73 % 77  %
5 50 % 1 eq -5 3 70 % 98 %

S uvedenými podmienkami sa uskutočnila aj redukciu [4]ferocenofán-2-ónu. Veľkým prekvapením bol 
fakt, že nedochádza k preredukovaniu, a produkt sa získa vo veľmi dobrom 85% výťažku  avšak s neuspokojivou 
enantioselektivitou. 

Vysvetvetlenie preredukovania by mohlo spočívať v uľahčení disociácie OBH2 skupiny interakciou 
voľného elektrónového železa páru s  σ*C-O: Tým sa väzba predĺži, destabilizuje  a -OBH2 skupina môže ľahšie 
odstúpiť. Vzniknutý  karbkatión je stabilizovaný voľným párom na železe.

Obr. 1: Vysvetlenie preredukovania

Pri [4]ferocenofán-1-ole je protiväzbový  orbitál orientovaný tak, že prekryv je efektívny, pri 
[4]ferocenofán-2-ole je protiväzbový orbitál orientovaný mimo molekulu, preto ku prekryvu nemôže 
prisť(obrázok 1). 

Konfiguráciu alkoholu a nízku enantioselektivitu pri  [4]ferocenofán-2-óne možno vysvetliť Coreyho 
modelom redukcie.

Obr. 2: Tranzitné stavy enantioselektívnych redukcií

V tranzitnom stave sú veľmi dôležité stérické efekty (aj elektrónové, ale v uvedenom prípade reakciu 
ovplyvnujú súhlasne ) veľký substituent zostáva pod rovinou  tvorenou atómami N-B-O, malý substituent sa 
orientuje nad rovinu. V opačnom prípade dochádza k stérickej repulzii ako je naznačené na výššie (obrázok 2). 
Pri [4]ferocenofán-2-óne je stérická náročnosť substituentov podobná, preto je sťažená stereodiskriminácia. 
Vysvetvetlenie preredukovania by mohlo spočivať v uľahčení disociácie OBH2 skupiny interakciou voľného 
elektrónového páru s  σ*C-O: Tým sa väzba predĺži a -OBH2 skupina môže ľahšie odstúpiť. Vzniknutý  
karbkatión je stabilizovaný volným párom na železe.
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Záver
Podarilo sa pripraviť a zoptimalizovať syntézu požadovaného chirálneho alkoholu v 70% výťažku s 98% 
enantiomérny nadbytkom.

Poďakovanie 
Chcel by som poďakovať kolektívu CH2-411 za príjemnú pracovnú atmosféru a všetkým, ktorí tolerujú moje 
neskoré príchody.
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Úvod a formulácia cieľa  
Separačné techniky, v ktorých sú spojené viaceré separačné kroky založené na rôznych mechanizmoch, sú 
multidimenzionálne separácie. Giddings sformuloval dve základné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby 
separácia nadobudla charakter dvojdimenzionality (2D) [2,3,8]. Pri realizácii 2D separácií sa využívajú dva 
rozdielne separačné prístupy, v dvoch navzájom kolmých smeroch buď na spojitom planárnom separačnom 
systéme, teda planárne separácie alebo sú separácie realizované v spájaných kolónach, column coupling [1,4].  
 Separácia v dvoch dimenziách bola prvýkrát uskutočnená pre dve rozdielne chromatografické separácie 
pozdĺž dvoch osí papierového listu [1]. Guiochon začínal s rozvojom kvapalinovej chromatografie ako 2D 
kolónovej techniky [5,7]. O´Farell a kol. rozvinuli izoelektrickú fokusáciu spojenú s gélovou elektroforézou do 
2D techniky [6,11]. Kapilárne elektroforetické techniky sú bližšie popísané v publikáciách [9,10,12,13]. 
 V zariadení pre kapilárnu elektroforézu so spájanými kolónami bola študovaná analytická schopnosť 
kapilárnej izotachoforézy (ITP) ako predúpravnej techniky on-line spojením s kapilárnou zónovou 
elektroforézou (CZE) na separáciu a stanovenie multikomponentnej modelovej zmesi 59 UV absorbujúcich 
organických aniónov.  
 Cieľom bolo zhodnotiť prínos 2D ITP(DS)-CZE metódy z hľadiska rozlíšenia a počtu píkov a porovnať 
ju s ITP-CZE a ITP(DS)-CZE metódami. Navrhnúť elektrolytové systémy pre dosiahnutie čo najlepšieho 
rozlíšenia a vhodným spôsobom ovplyvniť efektívne pohyblivosti analytov. Vybrať vhodné diskrétne spacery 
(DS) pre 2D ITP(DS)-CZE analýzu. 

 
Materiál a metódy 
Separácie boli uskutočnené v elektroforetickom analyzátore CZE 01A, v ktorom je integrovaná separačná 
jednotka so spájanými kolónami, elektronická a kontrolná časť, pozostávajúca z prúdovo - stabilizovaného 
zdroja vysokého napätia (HV), vysokonapäťového relé (HVR), riadiacej jednotky (control unit) a detekčnej 
inštrumentácie. Kontrolná jednotka, zabezpečujúca riadenie analýzy (veľkosť a smer prúdov) bola prepojená 
s PC, a pomocou programu ITP-WIN, verzia 2.31 (KasComp, Bratislava) bol realizovaný zber dát z detektorov. 
 Separačná jednotka analyzátora predstavuje hydrodynamicky uzavretý systém, v ktorom je pohyb 
roztoku elektrolytu zamedzený polopriepustnou membránou, bez obmedzenia elektromigračného transportu 
iónov. Pri všetkých experimentoch v ITP kolóne bol použitý separačný prúd 250 µA a v CZE kolóne 100 alebo 
50 µA, pričom sa pracovalo v anionickom režime. 
 

Tab. 1 Použité elektrolytové systémy 
  ES1 ES2 

TE 5mM kyselina kaprónová; 
20mM BALA; pH=4,6 

5mM kyselina kaprónová; 
20mM BALA; pH=4,6 

LE1 10mM HCl; 9mM TRIS; 
0,2%HEC; pH=3,1 

10mM HCl; 9mM TRIS; 
0,2%HEC; pH=3,1 ITP 

LE2 10mM HCl; 14,5mM BALA; 
0,2%HEC, pH=3,3 

10mM HCl; 14,5mM BALA; 
0,2%HEC pH=3,3 

CZE CE 100mM MES; 10mM HIS; 
0,2%HEC, pH=5,14 

100mM MES; 10mM HIS; 
0,2%HEC, 8mM β- CD, pH=5,1 

LE2 bol použitý v elektródovej nádobke pre ITP kolónu. 
 

Výsledky a diskusia 
ITP-CZE separácie boli uskutočnené v elektrolytovom systéme ES1 (Tab. 1), kde zmena efektívnych 
pohyblivostí analytov medzi ITP a CZE stupňom je ovplyvnená rozdielnym pH vodiaceho a nosného 
elektrolytu,  kde počet píkov dosiahol hodnotu 33. Zmenou separačných podmienok v CZE stupni, ktorá 
spočívala v pridaní β-cyklodextrínu do nosného elektrolytu (ES2, Tab. 1), sme dosiahli distribúciu píkov 
v širšom časovom intervale v porovnaní so separáciou v ES1, čo viedlo k väčšiemu počtu rozlíšených píkov (38) 
a zároveň k zlepšeniu rozlíšenia.  

 248



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

 Píková kapacita [3,8] pre jednotkové rozlíšenie bola v ES1 40 a v ES2 60. Na úplnú separáciu všetkých 
59 zložiek do jednozložkových píkov by bolo potrebné podľa štatistického modelu prekryvu látok (SMO) 
dosiahnuť v separačnom systéme píkovú kapacitu vyššiu ako 3000 [2,3]. Takéto číslo pri obvyklom prístupe 
ITP-CZE metódy je veľmi ťažko dosiahnuteľné, preto je nutné uvažovať o iných separačných prístupoch na 
minimalizáciu prekryvu píkov znížením saturačného faktora, najmä pomocou redukcie počtu zložiek. 
 Rozdelením analytov do viacerých skupín v ITP stupni pomocou diskrétnych spacerov a následnou 
separáciou takejto konfigurácie v CZE stupni (ITP(DS)-CZE) sa niekedy dá dosiahnuť vyšší počet píkov ako pri 
obvyklom prístupe ITP-CZE (všetky analyty v jednej hraničnej vrstve). V ITP stupni boli analyty rozdelené 
pomocou rôznych spacerov a jednotlivé frakcie boli prenesené do CZE stupňa. Koncentrácie jednotlivých 
spacerov pri analýze boli rozdielne a zvolené tak, aby dĺžka ITP zóny spacera bola približne 30s. 
Elektroforeogramy z ITP(DS)-CZE separácií, kde v úlohe jedného DS vystupuje kyselina dichlóroctová (DCA), 
citrónová (CA) alebo asparágová (ASP) v ES1 sú na Obr. 1 a v ES 2 na Obr. 2. Počty rozlíšených píkov v týchto 
separáciách ako aj v separáciách s inými spacermi sú zhrnuté v Tab. 2. Elektroforeogramy ako aj počty píkov 
naznačujú, že separačné prostredie v CZE stupni, ktoré je definované najmä zónou spacera, je z hľadiska 
separačnej účinnosti (šírka píku) nevýhodnejšie, ako prostredie definované nosným elektrolytom. Za použitých 
separačných podmienok zánik ITP migračnej konfigurácie nebol v mnohých prípadoch postačujúci kvôli 
prenosu dlhej ITP zóny spacera do CZE stupňa, preto bolo v takých prípadoch rozlíšenie analytov horšie ako pri 
ITP-CZE, takže pri použitých elektrolytových systémoch, spaceroch a analytoch nebol žiadny prínos ITP(DS)-
CZE prístupu k eliminácii prekryvu píkov. 
 
Tab. 2 Počet píkov pre jednotlivé separácie 

 spacer počet píkov v ES1 počet píkov v ES2 
ITP-CZE  33 38 

DCA 25 37 
CA 24 33 

ITP(DS)-CZE 

ASP 25 36 
DCA+CA+ASP 6/11/7/11=35 10/15/11/13=49 2D ITP(DS)-CZE 
DCA+MMM+AG+GLU
T 

- 10/15/8/9/12=54 
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Obr. 1 ITP(DS)-CZE separácia v ES1             Obr. 2 ITP(DS)-CZE separácia v ES2  
(a) 1,1mM kys. dichlóroctová,                 (a) 1,1mM kys. dichlóroctová, 
(b) 1mM kys. citrónová,                (b) 1mM kys. citrónová,  
(c) 1,4mM kys. asparágová.         (c) 1,4mM kys. asparágová. 

 
 Minimalizáciou množstva spacerov prenesených do CZE stupňa sme sa snažili eliminovať nepriaznivé 
vplyvy, ktoré sme pozorovali pri ITP(DS)-CZE. Prístup 2D ITP(DS)-CZE, naznačil výhody, ktoré súvisia 
s redukovaním počtu analytov v druhej dimenzii separácie. Aj keď rozdelením analytov do dvoch skupín v ITP 
stupni a následnou CZE separáciou jednej z nich sme nedosiahli významné zvýšenie počtu píkov, z hľadiska 
rozlíšenia píkov nastalo zlepšenie.  
 Keďže užitočnosť uvedeného prístupu na rozlíšenie píkov bola nepopierateľná, dalo sa očakávať, že 
ďalšie zníženie počtu analytov prenesených do CZE stupňa umožní zvýšenie celkového počtu rozlíšených píkov, 
teda minimalizáciu prekryvu. Pre kombináciu sú použité tie spacere, pri ktorých elektroforetický profil 
príslušnej skupiny (predné alebo zadné rozhranie) nevykazuje veľkú podobnosť.  
 Pri kombinácii 3 spacerov (DCA, CA, ASP) sa vytvorili 4 hraničné vrstvy, ktoré sme samostatne 
prenášali do CZE stupňa. 59 analytov dávkovaných do ITP stupňa spolu s trojicou spacerov bol pre CZE stupeň 
redukovaný zhruba na štvrtinu. V CZE stupni, separáciou jednotlivých skupín analytov v ES1 (Obr. 3) sme 
dosiahli počet píkov pre jednotlivé skupiny 6,11,7 a 11, čo spolu predstavuje 35 píkov, teda pomer počtu píkov 
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oproti celkovému počtu analytov dosiahol hodnotu 59%, čo len málo prevyšuje hodnotu dosiahnutú ITP-CZE 
prístupom v tomto elektrolytom systéme (56%). 
 Väčší rozdiel v ovplyvňovaní efektívnych pohyblivostí analytov v ES2 (Obr. 4), tak ako pri ostatných, 
aj pri 2D ITP(DS)-CZE prístupe umožnil rozlíšiť väčší počet píkov v porovnaní s elektrolytovým systémom ES1 
a pre jednotlivé skupiny predstavovali hodnoty 10,15,11,13. Celkovo to znamenalo 49 píkov, z čoho vyplynul 
pomer počtu píkov voči počtu analytov 83%. Keďže pomocou ITP-CZE prístupu v ES2 táto hodnota bola len 65 
%, je evidentné, že 2D ITP(DS)-CZE prístupom je možné rozseparovať viac látok.  
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Obr. 3 2D ITP(DS)-CZE v ES1     Obr. 4 2D ITP(DS)-CZE v ES2  
(a) ITP(DS)-CZE separácia,     (a) ITP(DS)-CZE separácia,   
(b) frakcia LE/DCA,     (b) frakcia LE/DCA,   
(c) frakcia DCA/CA,     (c) frakcia DCA/CA,    
(d) frakcia CA/ASP,      (d) frakcia CA/ASP,    
(e) frakcia ASP/TE.     (e) frakcia ASP/TE.  

   
 Kombináciou štyroch spacerov (kys. dichlóroctovej, monometylmalonátu draselného (MMM), N-
acetylglycínu (AG) a kys. glutárovej (GLUT)) v 2D ITP(DS)-CZE režime separácie boli počty píkov 
v jednotlivých skupinách, ktoré tieto spacery vytvorili 10, 15, 8, 9 a 12, celkovo 54 a pomer píkov k počtu 
analytov až 91%. Uvedené hodnoty naznačujú, že správnou kombináciou spacerov a vhodnou modifikáciou 
efektívnych pohyblivostí v 2D ITP(DS)-CZE režime on-line kombinácie izotachoforézy a zónovej elektroforézy 
predstavuje veľký potenciál pri analýze mnohozložkových zmesí látok. 

 
Záver 
ITP-CZE prístupom boli potvrdené predpoklady, ktoré súvisia s prekryvom píkov v dôsledku vysokého 
saturačného faktora. Rozdelenie analytov do priestorovo oddelených frakcií pomocou diskrétnych spacerov 
v ITP stupni s následným prenosom tejto konfigurácie do CZE stupňa, tzv. ITP(DS)-CZE prístup, pri použitých 
elektrolytových systémoch, spaceroch a analytoch nemal žiadny prínos k eliminácii prekryvu píkov. 2D 
ITP(DS)-CZE prístupom, už s využitím jedného spacera, v elektrolytovom systéme s implementovaným 
komplexačným ovplyvnením efektívnych pohyblivostí analytov v CZE stupni, sa dosiahlo lepšie rozlíšenie 
píkov, aj keď významný nárast počtu píkov voči ITP-CZE nebol dosiahnutý. Delením látok v ITP stupni do 
viacerých skupín pomocou viacerých vhodných spacerov sa dal dosiahnuť pomer počtu píkov voči počtom 
analytov na úrovni 91%. 2D ITP(DS)-CZE prístup teda predstavuje významný prostriedok k eliminácii prekryvu 
píkov pri analýze mnohozložkových vzoriek. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Článok prezentuje výsledky stanovenia izotopov uránu dvoma technikami–alfa spektrometriou a hmotnostnou 
spektrometriou sekundárnych iónov (SIMS). 

Urán patrí medzi primordinálne (pôvodné) radionuklidy. Prírodný urán je zmesou troch izotopov: 234U 
(výskyt–0,0055%; doba polpremeny T1/2= 2,455.105 roka; emitované žiarenie–�; energia–4,859 MeV; dcérsky 
produkt 230Th), 235U (0,72%; T1/2= 7,038.108 roka; �; 4,679 MeV; 231Th) a 238U (99,2745%; T1/2= 4,468.109 
roka; �; 4,270 MeV; 234Th). Je toxický a zároveň rádiotoxický. Jeho rádiotoxicita je daná dobou polpremeny, 
energiou žiarenia, druhom žiarenia, metabolizmu uránu, biologickou rýchlosťou vylučovania uránu z organizmu 
[7]. Preto je potrebné neustále monitorovať jeho obsah v životnom prostredí.  

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov je metóda založená na analýze chemického zloženia 
povrchov rôznych materiálov [3]. Nie je limitovaná pôvodom ani druhom materiálu. Základný princíp techniky 
SIMS spočíva v atomárnom bombardovaní povrchu vzorky primárnymi iónmi (I+, Cs+, Au+ a iné) s vysokou 
energiou. Primárny ión preniká materiálom, prenáša kinetickú energiu na zasiahnuté atómy a generuje kolíznu 
kaskádu, ktorej výsledkom je emisia atómov, molekúl a klastrov z povrchu. Emitované resp. odprášené častice 
sa v ionizovanej forme ako sekundárne ióny analyzujú v hmotnostnom spektrometri.  

Alfa spektrometria je metóda používaná v rádioanalýze, ktorá využíva tvorbu „elektrón–diera“ párov 
vo vhodnom materiále, z ktorého pozostáva detektor. Alfa častica s určitou energiou (niekoľko MeV) je 
zastavená vo vnútri detektora, a potom je počet párov „elektrón – diera“ priamoúmerný energii alfa častíc. Pulzy 
sú integrované v nábojovo citlivom zosilovači [5]. 

Cieľom článku bolo hľadanie korelácie medzi dvoma citlivými metódami a zistiť možnosti použitia 
SIMS pre kvantitatívne stanovenia izotopov uránu a kontaminovaných povrchov kovov týmito izotopmi. 

voľný riadok veľkosť 10 
Materiál a metódy 
Najčastejšími postupmi pri príprave preparátov je spoluzrážanie a elektrodepozícia [4]. Elektrolytická depozícia 
spočíva v tom, že rádionuklidy, ktoré sa nachádzajú vo vhodnom elektrolytickom roztoku, sa účinkom 
elektrochemických procesov, ktoré sa odohrávajú pri prechode prúdu cez elektrolyt, usadzujú na jednej z 
elektród, ktorá je zároveň podložkou [6]. Podložka musí byť kovová alebo s pokovovaným povrchom. Výhodou 

tejto metódy je rovnomerná distribúcia častíc na povrchu disku, 
ktorá je dôležitá pri meraní SIMS. Boli použité disky z leštenej 
nehrdzavejúcej ocele. Príprava disku s elektrolyticky vylúčeným 
uránom bola urobená podľa metodiky Eichrom Industries [2] a 
Galandu D. [4]. Takto pripravené disky boli zmerané na 
nízkopozaďovom alfa spektrometri. Pripravené disky sa potom 
analyzovali hmotnostným spektrometrom sekundárnych iónov v 
Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave prístrojom TOF 
SIMS IV. Charakteristika použitých zariadení: 
Alfa spektrometria: Nízkopozaďový Ortec Alfa spektrometer 
576 A–919 (Ortec®, U.S.A.); Účinnosť: disky 1–3, � = 0.18, 
disk 5, 6, � = 0.203, disk 4, � = 0.221; Pozadie: <30 imp./deň; 
300 až 450 mm2 aktívna plocha, <40 imp./deň, 600 mm2 aktívna 
plocha; Doba merania: disky 1–4, t = 60000 s, disky 5, 6 t = 
3000 s; Software: AlphaVision 32.  
SIMS: TOF-SIMS IV (ION TOF GmbH, Germany); Iónové 
delo: Au; Primárne ióny: Bi+; Energia iónov: 25 keV; Prúd: 1 

pA; Plocha: 150x150 �m2; Dávka iónov: 5x1012 ionov⋅cm2; Polarita: pozitívna; Software: IonSpec®. 

Obr 1: Schematický obrázok 
elektrodepozičnej cely[4] 
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voľný riadok veľkosť 10 
Výsledky a diskusia 
1. Výsledky 
Disky s elektrodeponovanými izotopmi uránu boli pripravené z roztoku UO2(NO3)2.6H2O v súlade s metodikou 
uvedenou v časti Metódy a experiment. Pred SIMS analýzou bola vykonaná alfa spektrometria 
Nízkopozaďovým alfa spektrometrom. Aktivity izotopov uránu boli vypočítané z rovnice A: 

     
( )

Rε
nn

A bp

.
-

=
-1

,                                                               [A] 

kde A je aktivita preparátu [Bq]; np je početnosť izotopu [s ]; nb je početnosť pozadia [s-1]; � je účinnosť 
detektora; R je výťažok elektrodepozície (R = 0,86 podľa [2]). Aktivity boli prepočítané na hmotnosti rovnicou 
B: 

     2/1.
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.
T
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kde m je hmotnosť izotopu uránu [g]; A je aktivita izotopu uránu [Bq]; Ar je relatívna atómová hmotnosť; NA je 
Avogadrova konštanta; T1/2 je doba polpremeny izotopu [s]. Plošné hmotnosti boli prepočítané na základe 
plochy deponovaného uránu po elektrodepozícii. Výsledky sú zosumarizované v tabuľke 1: 

 
Tab. 1: Aktivity, prepočítané hmotnosti a plošné hmotnosti izotopov uránu 

 Plošná hmotnosť [g.cm-2] Aktivita [Bq] Hmotnosť [g] 
234U 235U 238U 234U 235U 238U 234U 235U 238U  

Disk 1 0,0068 0,0002 0,0042 2.95.10-11 2.69.10-9 3.38.10-7 8,02.10-12 7,33.10-10 9,19.10-8

Disk 2 0,0124 0,0003 0,0102 5.38.10-11 4.04.10-9 8.22.10-7 1,64.10-11 1,23.10-9 2,51.10-7

Disk 3 0,0202 0,0014 0,0173 8.79.10-11 1.75.10-8 1.39.10-6 2,69.10-11 5,35.10-9 4,26.10-7

Disk 4 0,1293 0,0046 0,1262 5.62.10-10 5.81.10-8 1.01.10-5 1,77.10-10 1,83.10-8 3,21.10-6

Disk 5 0,5687 0,0153 0,5152 2.47.10-09 1.91.10-7 4.14.10-5 7,59.10-10 5,87.10-8 1,27.10-5

Disk 6 1,0861 0,0267 1,1281 4.72.10-09 3.34.10-7 9.07.10-5 1,47.10-9 1,04.10-7 2,83.10-5

 
Disky pripravené metódou elektrodepozície boli po alfa spektrometrii podrobené SIMS analýze 

v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave prístrojom TOF-SIMS IV. Výsledkom tejto analýzy sú 
hmotnostné spektrá s intenzitami zavislými od m/z. Výsledky sú zosumarizované v tabuľke 2: 

 
 
Tab. 2: Hodnoty korelácie intenzít v SIMS v závislosti od plošných hmotností izotopov uránu 

Lineárna korelácia Izotop ms Intenzita 
[g⋅cm-2] [Cts] R2y = b⋅x 
8,02.10-12 331 
1,64.10-11 339 
2,69.10-11 835 
1,77.10-10 1578 

 

234U 

7,59.10-10 4928 

 
y = 5.1012x 

 
0.8775 

 1,47.10-9 6033   
7,33.10-10 162 
1,23.10-9 263 
5,35.10-9 605 
1,83.10-8 2347 

 

235U 
5,87.10-8 7579 

 
y = 1011x 

 
0.9554 

 1,04.10-7 9617   
9,19.10-8 102 
2,51.10-7 132 
4,26.10-7 560 
3,21.10-6 1053 

 

238U 
1,27.10-5 4165 

 
y = 3.108x 

 
0.9747 

 2,83.10-5 7105   
 
Keďže je aktivita izotopov priamoúmerná hmotnostiam deponovaného uránu, je možné navrhnúť 

závislosť SIMS intenzity od aktivity izotopov uránu, čo znázorňuje obrázok 2.  
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2. Diskusia 
V tabuľke 2 sú uvedené hodnoty korelácie intenzít iónov 234U, 235U a 238U od plošných hmotností izotopov 
uránu. Lineárna korelácia poukazuje na to, že odozva SIMS je závislá od počtu molekúl alebo atómov 

pochádzajúcich zo 
vzorky. Následne potom 
môže byť uvažovaná 
korelácia medzi SIMS 
intenzitami a aktivitami 
izotopov uránu. Tieto 
závislosti poukazujú na 
možnosť vyžitia SIMS 
analýzy ako 
kvantitatívnej metódy 
pre stanovenie 

povrchovej 
kontaminácie izotopmi 
uránu. 

 Podobnou 
analýzou sa zaoberal 
Amaral a kol. [1] na 
vzorkách moču, hľadané 
boli stopové množstvá 
238U a 239Pu. Dôvodom 
bolo hľadanie 

komplementárnej techniky k alfa spektrometrii. Stanovené boli koncentrácie 10-10g.cm-3 238U a 10-11 g.cm-3 
239Pu. Limity detekcie pre SIMS sú od 1012 až po 1016 atómov na cm3, čo by predstavovalo 400 pg až 4 mg 238U. 
Na obrázku 2 je možné sledovať aj odklon od linearity, čo je spôsobené nízkymi aktivitami a teda aj 
hmotnosťami izotopov a je potrebné pre ďalšie stanovenia stanoviť minimálnu detekovateľnú hmotnosť pri 
daných podmienkach. 

voľný riadok veľkosť 10 
Záver 
Cieľom práce bolo zistiť, či existuje korelácia medzi dvoma citlivými technikami detekcie – alfa spektrometriou 
a SIMS a určiť možnosti použitia SIMS pre kvantitatívne stanovenia izotopov uránu a kontaminovaných 
povrchov kovov týmito izotopmi. Výsledky a korelácie poukazujú na možnosť využitia SIMS v kvantitatívnej 
analýze kontaminácie povrchov izotopmi uránu.  

voľný riadok veľkosť 10 
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Obr. 2: Korelácia medzi SIMS intenzitami [cts] izotopov uránu a ich aktivitami [Bq] 
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Úvod a formulácia cieľa 
Našim cieľom bolo vytvoriť supermolekulový systém zobrazený na obrázku 1. 

 

 
Obr.1:Systém kumarín-cyklodextrín-micela 

Kumarín s cyklodextrínom vytvorí supermolekulový komplex. Okolo neho sa  nachádza uzavretá voda 
v reverznej micele. 

Pre vznik fotoluminiscenčných spektier je nutná excitácia zo základného stavu, na vyššiu elektronovú 
hladinu absorbovaním žiarenia s vhodnou vlnovou dĺžkou.  O radiačnej deaktivácii hovoríme vtedy ak sa energia 
uvolní vo forme fotónu. Táto deaktivácia môže trvať rádovo 10-8 s pri fluorescencii a jednotky sekúnd pri 
fosforescencii. Neradiačná deaktivácia je spôsobená odobratím energie okolitými molekulami napríklad 
molekulami rozpúšťadla. Tento dej je  rýchlejší ako radiačná deaktivácia. Fluorescencia a fosforescencia je 
popísaná Jablonského diagramom, kde S  je základný stav. S a S  sú excitované stavy.[1,2] 0 1 2

 
Obr. 2:Jablonského diagram 

Na začiatku sa molekula nachádza v základnom stave S0, následne absorbuje žiarenie, ktoré ju môže 
vyexcitovať do niektorého z vibračných stavov S1 alebo S2 . Potom molekula odovzdá časť svojej energie  
okoliu. Tento proces sa nazýva vibračná relaxácia. Ak sa nachádza v stave S2 nastáva vnútorná konverzia a 
molekula sa dostane do stavu S1.  Následne emituje  energiu vo forme žiarenia. Tento proces je známy ako 
fluorescencia. Môže tu však prebiehať medzisystémový prechod, čo je konkurenčný dej. Molekula sa dostáva do  
excitovaného stavu T1, kde následne vyžiari energiu. Tento proces sa nazýva fosforescencia. Zásadným 
rozdielom je, že fluorescencii zostáva látka iba v singletovom stave,  pri fosforescencii mení svoj spin zo 
singletu na triplet a aj z tripletu na singlet. Tieto prechody sú kvantovomechanicky zakázané. To je hlavný dôvod 
prečo fluorescencia prebehne oveľa rýchlejšie.[3] 

Z obrázku vyplýva, že emitované žiarenie ma väčšiu vlnovú dĺžku, čiže menšiu energiu. Tento jav 
nazývame Stokesov posun, ktorý je definovaný ako 

12
12

11~~~
λλ

ννν −=−=Δ         [A]  

Parametrom je kvantovým výťažkom. 
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=Φ           [B] 

kde Nem je počet emitujúcich molekúl a Nex  je počet excitovaných molekúl. Najvhodnejšie látky sú látky 
s kvantovým výťažkom blížiacim sa 1. 

Kumaríny sa nachádzajú  v mnohých rastlinách, ako napríklad v levanduľa ale tiež aj v jahodách. 
Synteticky sa môžu pripraviť Perkinovou syntézou. 

 
   [C] 

 
 
 
 

My budeme používať kumarín s označením C552(C14H12F3NO2).Tento kumarín je energeticky  
nenáročný na excitáciu a je vysoko fluoreskujúci. Fluorescenčné maximá kumarínov sa nachádzajú v rozsahu od 
400 do 600 nm.[4] 

 
Obr.2: Kumarín C552 

Micely tvoria  povrchovo aktívne látky. Ich molekulu tvorí polárna časť, väčšinou ide o anión nejakej 
kyseliny (napríklad karboxylovej alebo sulfónovej) a nepolárnu časť tvorí uhľovodíkový reťazec. Platí vzorec 

lS
V

SN =          [D] 

 kde V je objem hydrofóbnej časti, l je dĺžka hydrofóbneho reťazca a S je plocha polárnej skupiny.  Na základe 
tejto hodnoty môžeme usudzovať aký typ micely vznikne. Ak je hodnota väčšia ako jedna vznikne reverzná 
micela, čiže polárna časť je uzavretá v micele. Použili sme reverzné micely. [5] Obsah vnútorného bazénika je 
charakterizovaný číslom w, pre ktoré platí 

[ ]
[ ]AOT

OHw 2=  

Metódou SANS boli namerané tieto údaje[6,7] 
w 10 10 20 25 30 35 40 

RW ± 1 Å 21,6 27,7 32,9 38,9 45,8 51,4 58,2 
 
 Materiál a metódy 
 Na merania bol použitý fluorescenčný spektrometer Fluorolog 3-11. 

 
Obr.3 Fluorolog 3-1 



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 

Výsledky a diskusia 

 
Obr.4 Matrixscan C522 v�-cyklodextríne,C522 v heptáne 

Emisné maximum  C522 v heptáne je pri 440 nm. Emisné maximum C522 v �-cyklodextríne je pri 518 nm 
 

 
Obr.5 Matrixscan w=10,w=30 

Z výsledkov experimentov vyplýva, že sa podarilo uzatvoriť časť inkluzívneho systému C522 a         
 �-cyklodextrín do micely. O čom svedčí emisné maximum pri 508 nm. Posun emisných maxím C522 heptáne 
a C522-b-cyklodextrin-micela  bol 68 nm. So zmenšujúcim polomerom sa zväčšuje  intenzita signálu pre C522 
uzavretý v micele.  Je to pravdepodobne najmä výsledok toho, jeden C522  deexcituje a vyžiari fotón ostatné 
molekuly v micele ho absorbujú vo forme samozhášania.  
 
Záver 
Unikátne vlastnosti cyklodextrínov sú hydrofilný vonkajší povrch a hydrofóbny vnútorný povrch. Cyklodextríny 
sú teda schopné rozpustiť nepolárne látky  v polárnom prostredí. Cieľom experimentu bolo skúmať vplyv 
rôzneho prostredia na solvatáciu a fluorescenčnú emisiu kumarínu C522. 
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Úvod a formulácia cieľa  
V oblasti kapilárnych elektroforetických techník najefektívnejšie sa dá využiť systém spájaných kolón on-line 
kombináciou izotachoforézy (ITP) so zónovou elektroforézou (CZE). Vysoká separačná kapacita, čistiaci, 
zakoncentrovací a zaostrujúci efekt v ITP je tu kombinovaný s vysokou rozlišovacou silou a vysokou citlivosťou 
CZE [4, 5, 8]. On–line kombinácia ITP-CZE v systéme spájania kolón sa doteraz využívala na základe dvoch 
všeobecných prístupov [1, 6, 7]: (1) ITP krok slúži ako koncentračná a dávkovacia technika pre CZE; (2) ITP 
vystupuje v úlohe zakoncentrovacej a čistiacej techniky pred CZE. Z hľadiska prekryvu píkov on-line 
kombinácia ITP-CZE pri analýze mnohozložkových vzoriek má obmedzenia, najmä ak ITP tu vystupuje v úlohe 
dávkovacej techniky, resp. ak sú zo separačného priestoru odstránené len makrozložky. V takomto prípade 
všetky mikrozložky sú prenesené z ITP do CZE stupňa v krátkom pulze v hraničnej vrstve dvoch 
izotachoforetických zón. Riešením daného problému môže byť rozdelenie mikrozložiek do viacerých hraničných 
vrstiev pomocou diskrétnych spacerov (DS) v ITP stupni. V úlohe DS môžu byť použité všetky iónogénne látky, 
ktoré nedávajú odozvu na selektívnom detektore; migrujú v pohyblivostnom intervale medzi vodiacim 
a zakončujúcim elektrolytom a ich pohyblivosť zodpovedá pohyblivostiam zložiek vzorky; sú dávkované 
v koncentráciách vyšších ako je potrebné na vytvorenie ich vlastných ITP zón [9, 10]. Potom na rozdiel od 
obvyklého postupu, kde iba jedna hraničná vrstva je prenášaná do CZE stupňa, sa celá ITP konfigurácia, čiže 
zóny DS s hraničnými vrstvami prenesie do CZE stupňa, kde nastáva separácia a detekcia látok. 

Jednou z kľúčových úloh tejto práce je snaha o zvýšenie CZE rozlíšenia pre väčší počet analytov na 
báze kombinácie ITP-CZE. Cestou k dosiahnutiu tejto úlohy sa predpokladá využitie vhodne zvolených súborov 
DS (teda dávkovania analytov v priestorovo a časovo oddelených skupinách do CZE stupňa) a to pre celkové 
zvýšenie rozlíšenia analytov v CZE stupni na báze ITP-DS-CZE kombinácie pomocou počítačového 
simulačného programu a experimentmi s katiónogénnymi látkami nachádzajúcimi sa v moči.  

voľný riadok veľkosť 10 
Materiál a metódy 
Počítačové simulácie boli uskutočnené na osobnom počítači použitím programu SIMUL ver. 5.0 [3]. Program 
umožňuje okrem určenia finálneho stavu separácie sledovať aj jednotlivé fázy procesu. Zadané migračné 
vlastnosti iónov v jednotlivých častiach separačného priestoru určujú ITP alebo CZE migráciu. V simuláciách 
multikomponentnú vzorku predstavovalo 40 imaginárnych analytov s rôznymi pK hodnotami a iónovými 
pohyblivosťami, ako DS boli použité tri reálne zlúčeniny: (Bis[2-hydroxyetyl]imino-tris[ hydroxymetyl]metán - 
BT, ε-aminokaprónová kyselina - EACA, β-alanín - BALA). 

Pre on-line spojenie ITP-CZE v experimentálnej časti bol použitý elektroforetický analyzátor CZE 01A 
so spájanými kolónami. Separácie boli prevedené v FEP predseparačnej kapiláre (90mm x 0,8 mm a prúd 
250µA), ktorá bola spojená s FEP analytickou kapilárou (180mm x 0,320mm a prúd 100µA). Zóny boli 
detekované vodivostným (ITP kapilára) a UV detektorom λ=254nm a citlivosťou 0.1Au (CZE kapilára). Merania 
boli uskutočnené v hydrodynamicky uzavretom systéme, v ktorom pohyb roztoku elektrolytu v separačnom 
priestore bol zamedzený polopriepustnou membránou. Na potlačenie elektroosmotického toku, ktorý by spôsobil 
zníženie separačnej účinnosti, sa používal prídavok neiónogénnych vysokomolekulových vode-rozpustných 
polymérov (hydroxyetylcelulóza - HEC) do roztokov vodiacich a nosných elektrolytov. Ako mnohozložkovú 
iónogénnu vzorku sme používali vzorku ľudského moču, ktorú sme riedili 10-krát a ako DS boli použité:  
1 mM (BT, EACA) + 0,8 mM (4-amino-3-hydroxy maslová kyselina - AHM, β-aminoizomaslová kyselina – 
BAIM, Glycyl-glycín - GLY-GLY). 

 
Tab. 1: Elektrolytový systém v ITP-CZE simulácii a experimente (kationický mód) 
ITP-CZE simulácia: Vodiaci elektrolyt (LE) → 20 mM Na+ + 40 mM HAc; pH = 4,76; 
Zakončujú el.(TE) → 40 mM HAc; pH = 3,08; Nosný el.(BE) → 100 mM HAc; pH = 2,88 
ITP-CZE experiment: (LE) → 20 mM NaAc + 1,6 mM HAc + 0,2 % HEC; pH = 5,7; 
(TE) → 10 mM HAc; pH = 3,3; (BE) → 100 mM HAc + 0,2 % HEC; pH = 2,8 

 

 257



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 
 

 258

Výsledky a diskusia 
Cieľom simulácie izotachoforetickej časti separácie bolo zistenie distribúcie analytov do hraničných vrstiev ako 
aj určenie koncentrácii látok v jednotlivých zónach v izotachoforeticky ustálenom stave. Simulácia ITP bola 
uskutočnená v prítomnosti aj neprítomnosti spacerov v dávkovanej vzorke. Minimálna dĺžka ITP kapiláry je 
daná podmienkou, aby ITP ustálený stav sa dosiahol pred detektorom a táto podmienka bola splnená. Simulácie 
CZE stupňa zohľadňovali usporiadanie elektrolytov charakteristické pre on-line kombináciu ITP-CZE. Priebeh 
separácie mnohozložkovej zmesi kombináciou ITP a CZE simuláciách ak analyty sú vnesené do CZE stupňa 
v jednom pulze ITP-CZE (Obr.1A) a  v skupinách od seba oddelených pomocou DS, teda ITP-DS-CZE (Obr.1B) 
je rozdielny (závisí od rozpadu ITP „stacku“ na základe pH a vodivosti). 
 A: ITP-CZE     B: ITP-DS-CZE 
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Obr. 1: Elektroforeogramy získané pomocou simulácie zo separácie 40 analytov v 300 mm dlhej CZE kapiláre. 

(A) ITP-CZE separácia, (B) ITP-DS-CZE separácia s počiatočnou dĺžkou spacerov 20 mm. Vyznačené čísla 
analytov prislúchajú jednotlivým 40-analytom. 

Obr. 2: Distribúcia píkov podľa rozlíšenia v simulácii 40-analytov ITP-CZE a ITP-DS-CZE separácie 
 
Pri metóde ITP-CZE, bez prítomnosti DS (Obr. 1A) je pozorovateľný početný prekryv píkov, ktorý je spôsobený 
blízkymi efektívnymi pohyblivosťami nerozlíšených látok a z toho vyplývajúce malé rozdiely v migračnej 
rýchlosti. Porovnaním elektroforeogramu s použitím DS (Obr. 1B) je zrejmé, že použitím techniky ITP-DS-CZE 
je rozlíšenie látok zlepšené oproti ITP-CZE. Na základe pomeru počtu párov píkov s rozlíšením v určitom 
intervale (nerozlíšené, čiastočne rozlíšené, rozlíšené) je evidentné, že riziko prekryvu píkov sa minimalizuje 
použitím techniky ITP-DS-CZE (Obr. 2). Rozlíšenie jednotlivých dvojíc analytov bolo rátané metódou polšírky 
píkou (half-width method) [11]. 

Vyšší počet rozlíšiteľných píkov v ITP-DS-CZE v porovnaní s ITP-CZE, ako bolo ukázané pri 
simuláciách, sme overovali pri analýze kationogénnych látok prítomných v moči (Obr. 3). ITP-CZE analýza 
vzorky s veľkým počtom zložiek predstavuje veľké riziko prekryvu píkov, pokiaľ je separácia zameraná na 
rozdelenie čo najväčšieho počtu, v optimálnom prípade všetkých zložiek.  
 A: ITP-CZE   B: ITP-DS-CZE 
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Obr. 3: Elektroforeogramy z UV detektora analytickej kolóny pre dve reálne vzorky moču 
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10 µl 10x. r. moču dávkovaného do: (A) 1 mM HCl pri ITP-CZE separácii, alebo do  
(B) 1 mM (BT, EACA) + 0,8 mM (AHM, BAIM, GLY-GLY) pri ITP-DS-CZE separácii 

Čistiaci efekt ITP sme využívali pri oboch technikách, pričom mimo separačný priestor sme odvádzali značnú 
časť najpohyblivejších katiónov (makrozložiek: Na+, K+, Ca2+, Mg2+) pochádzajúcich zo vzorky. Rozdielny 
začiatok CZE separácie analytov z jednotlivých skupín pri ITP-DS-CZE zabezpečí lepšie rozlíšenie látok 
(počítané metódou - valley resolution method [11]) ako aj zlepšené celkové rozlíšenie (počet píkov) analytov 
(Obr. 4). 

Obr. 4: Distribúcia píkov podľa rozlíšenia v 2 rozdielnych vzorkách moču ITP-CZE a ITP-DS-CZE separáciou  
voľný riadok veľkosť 10 

Záver 
Naše praktické experimenty a počítačové simulácie za porovnateľných separačných podmienok ukázali, že 
použitie ITP-DS-CZE vytvára priaznivejšie predpoklady pre dosiahnutie zvýšeného rozlíšenia v CZE stupni 
kombinácie v porovnaní s obvyklou ITP-CZE separáciou.  

ITP-DS-CZE je teda účinným nástrojom zvýšenia píkovej kapacity v multikomponentných vzorkách aj 
keď má určité obmedzenia. ITP-DS-CZE simulácie ukázali isté logické obmedzenia pre CZE krok, spôsobné 
hlavne nekompletným rozpadom („destackingom“) ITP „stacku“ v CZE.  

Dosiahnutie úplnej 2D separácie v zmysle Giddingsových pravidiel [2] pri ITP-DS-CZE je možné 
vhodnou dĺžkou DS, ale zároveň treba skonštatovať (potvrdené PC simuláciou), že príliš dlhý spacer spôsobí 
zachovanie ITP „stacku“ v CZE stupni, čo je v protiklade k dosiahnutiu čo najväčšieho počtu píkov. 

Nevýhodou použitia DS je: (i) výber vhodných spacerov (podľa pK hodnôt a hodnôt iónových 
pohyblivostí), je pre danú analýzu jedinečný a časovo náročný (okrem účinných spacerov je potrebné 
optimalizovanie ich koncentrácie); (ii) vybratá zmes spacerov musí byť získaná z preparátov primeranej čistoty 
a experimentálne odskúšaná. 

voľný riadok veľkosť 10 
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Úvod a formulácia cieľa 
Pitná voda je pre svoju nezastupiteľnú úlohu v živote človeka najdôležitejším druhom prírodnej vody. Z 
hľadiska kvality sa kladú na ňu vysoké nároky. Je jednou zo základných a najviac kontrolovaných zložiek 
výživy. Pitná voda pochádzajúca z akéhokoľvek prírodného zdroja musí vyhovovať predpísaným zdravotným 
a technickým požiadavkám. Obsahuje esenciálne stopové prvky, ako sú Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Se a Zn, ako 
aj prvky, ktoré sú potenciálne toxické, napr. Ag, Al, As, Cd, Pb a Ni. Prítomnosť neesenciálnych a toxických 
prvkov nemusí nevyhnutne indikovať, že pitná voda predstavuje zdravotné riziko. Na druhej strane, niektoré 
esenciálne prvky, napr. Co, Cr, Fe, Mn, Se, môžu byť vo vyšších koncentráciách toxické [2]. 

Mnohorozmerné techniky analýzy dát môžu byť použité na kontrolu kvality pitnej vody a sledovanie 
analytických environmentálnych problémov [1, 4, 7, 11]. 

Dáta pre 93 vzoriek vôd  (v chemometrickom texte označené ako objekty) pochádzajú z Centra pre 
morský a environmentálny výskum Inštitútu Rudera Boškovića v Zagrebe. Obsahujú celkom 31 deskriptorov – 
premenných, čo sú koncentrácie 31 nuklidov stanovených metódou ICP-MS. Našou úlohou bola charakterizácia 
pitných a minerálnych vôd chemometrickými technikami s cieľom zistiť vzájomné závislosti medzi jednotlivými 
deskriptormi.  

voľný riadok veľkosť 10 
Materiál a metódy 
Študovalo sa 24 balených vôd, 16 pramenitých a 8 minerálnych vôd a 5 vôd z vodovodu, z ktorých bolo 
odobratých 90 vzoriek z 3 krajín - Chorvátska (54 vzoriek), Slovinska (30 vzoriek), Českej republiky (6 
vzoriek). Kvantitatívna analýza vzoriek sa vykonala spektrometriou s indukčne viazanou plazmou 
s hmotnostným detektorom, pričom bolo stanovených týchto 31 nuklidov: Li7, Ni60, Co59, B11, Sr86, U238, 
Cr52, As75, Be9, Tl205, Sb121, Sb123, Sn118, Sn120, Ba138, Mn55, Mo95, Mo98, Ag107, Ag109, Pb208, V51, 
Se77, Al27, Ti47, Cd111, Cd114, Cu63, Zn66, Bi209, Fe56. Pre rozličné typy vzoriek sme vytvorili kategorickú 
cieľovú premennú NClass3, charakterizujúcu tri druhy vôd: vodovodnú - angl. Tap (12 vzoriek), pramenitú - 
angl. Spring (51 vzoriek ) a minerálnu - angl. Mineral (27 vzoriek).  
Chemometrické techniky: 
Analýza hlavných komponentov (angl. principal component analysis, PCA) 
V metóde PCA sú pomocou lineárnej kombinácie pôvodných premenných vypočítané nové premenné – hlavné 
komponenty, ktoré sú hierarchicky usporiadané, pričom najvyšší obsah informácie má prvý hlavný komponent 
PC1, potom PC2, atď. Takto možno plný počet originálnych premenných úspešne nahradiť menším počtom 
hlavných komponentov, ktoré sú vzájomne nezávislé, tj. nekorelované. Výhoda PCA spočíva v spracovaní 
veľkých súborov dát, ktoré sú charakteristické v chemickej praxi, pričom sa získa jednoduchší a lepšie 
zobraziteľný súbor dát. Celkový informačný obsah v PCA je vyjadrený kumulatívnym percentom z celkového 
rozptylu (cum. %). Použitý softvér vždy udáva, akým percentom z celkového rozptylu prispieva daný hlavný 
komponent. Vlastná hodnota � je ďalším kritériom na hodnotenie významnosti PC komponentov. Za hranicu 
významnosti hlavných komponentov sa v PCA považuje�=1, čo značí, že komponenty s menšou hodnotou sú 
málo významné [3, 5, 8]. 
Zhluková analýza (angl. cluster analysis, CA) 

Pri metódach zhlukovej analýzy  sa využíva rôznym spôsobom definovaná vzdialenosť objektov alebo 
aj premenných. V prípade typických klasifikačných techník väčšinou ide o výpočet nových premenných, 
získaných kombináciou originálnych premenných tak, aby sa umožnila čo najlepšia klasifikácia (kategorizácia) 
objektov. Malá vzdialenosť objektov indikuje vysoký stupeň ich podobnosti [5, 6, 9, 10]. 
Lineárna diskriminačná analýza (angl. linear discriminant analysis, LDA) 
LDA poskytuje maximálnu diskrimináciu medzi triedami objektov. Pri diskriminačnej analýze sa najskôr 
vytvorí diskriminačný model vhodnou kombináciou pôvodných premenných. Na základe vytvoreného modelu sa 
objekt (vzorka vody) zatriedi do pôvodnej triedy alebo sa preklasifikuje do inej triedy. Úspešnosť diskriminačnej 
analýzy  možno hodnotiť ako pomer počtu správne zatriedených objektov k celkovému počtu objektov. Dôležitá 
je aj predikčná schopnosť diskriminačnej analýzy, ktorá dovoľuje v rámci  zvolených tried klasifikovať aj také 
objekty, ktoré neboli použité pri tvorbe modelu. Potom možno predpovedať zatriedenie objektov s neznámou  
triedou na základe zobrazenia pomocou diskriminačných funkcií (2D resp. 3D) [8, 10]. 
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Výsledky a diskusia 
Analýza hlavných komponentov 
Prirodzené zoskupovanie vzoriek vôd možno vhodne ilustrovať pomocou PCA. Pri použití kombinácie všetkých 
31 originálnych premenných prvé dva hlavné komponenty (PC1 a PC2) predstavujú 37,6 cum. %, prvých deväť 
PC predstavuje 84,7 cum. %. Desiaty hlavný komponent PC10 zodpovedá už vlastnej hodnote � menšej než 
�=1, preto hlavné komponenty PC10 až PC31 sa považujú za nevýznamné.  

 
Obr. 1. PCA použitých 90 vzoriek vôd: 12 Tap,  51 
            Spring,  27 Mineral.                

Obr. 2. Graf záťaží analýzy hlavných komponentov 
             v rovine PC2 vs. PC1. 

                                                                                           
Na obr. 1. vidieť, že vysoké hodnoty PC1 majú minerálne vody (Mineral); relatívne vysoké kladné 

hodnoty PC2 a záporné hodnoty PC1 sú charakteristické pre  vodu  z vodovodu (Tap).  
Na obr. 2. sa nachádza graf záťaží analýzy hlavných komponentov, na ktorom vidieť orientáciu 

premenných (koncentrácie nuklidov) vzhľadom na os PC1 resp. PC2. Pre väčšiu prehľadnosť sme vynechali 
nukleónové číslo daných prvkov. V prípadoch, kde sa vyskytujú 2 izotopy daného prvku, sme izotopu s nižším 
nukleónovým číslom priradili číslo 1 a pre izotop s vyšším nukleónovým číslom sme priradili číslo 2 napr: 
Cd111 → Cd1; Cd114 → Cd2. Vysoké kladné hodnoty PC1 sú charaktreristické pre  nuklidy: Cr, Be, Sb1, Sb2, 
Tl, Sn1, Sn2, Ni, As, Co, Li, B, Sr. Vysoké kladné hodnoty PC2 a súčasne záporné hodnoty PC1 majú  nuklidy: 
Cu, Cd1, Cd2, Zn, Bi, Fe. 
 
Zhluková analýza 

Výsledkom zhlukovej analýzy bol dendrogram premenných, zobrazený na obr. 3. Na prvý pohľad napr. 
vidieť prednostné zhlukovanie nuklidov Li7, Ni60, Co59 B11, Sr86 v jednom zhluku a izotopy Cd111 a Cd114 
s nuklidmi Cu63, Zn66, Bi209 a Fe56 v druhom zhluku.  

 

 
 

Obr. 3. Dendrogram zhlukovej analýzy Wardovou metódou pre 31 premenných a 90 objektov 
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Lineárna diskriminačná analýza  
Na výpočty v lineárnej diskriminačnej 
analýze sme použili softvér Statgraphics 
5.1. Zobrazenie vzoriek rozdelených do 
troch kategórií vôd v rovine dvoch 
diskriminačných funkcií DF2 vs. DF1 podľa 
kategorickej premennej NClass3 sa 
nachádza na obr. 4. Z obrázku je zrejmé, že 
diskriminácia vzoriek podľa vytvorených   
kategórií (vodovodná, pramenitá
a minerálna voda) je výborná, čo bolo 
potvrdené úspešnosťou zatriedenia. Celková 
úspešnosť pri výpočte modelu bola 100 % a 
pri validácii modelu bola taktiež 100 %.   Obr. 4. LDA v súradniciach diskriminačných funkcií DF1 
                                           vs. DF2 podľa kategorickej premennej NClass3. 
                  
 
Záver 
Výsledky  analýzy hlavných komponentov a zhlukovej analýzy sú v zhode. Lineárnou diskriminačnou analýzou 
sme získali výbornú separáciu vzoriek podľa typu vody, pričom celková úspešnosť pri výpočte modelu bola 100 
% a pri validácii modelu bola taktiež 100 %. Zistili sme charakteristické premenné: - Cu, Cd1, Cd2, Zn, Bi a Fe 
pre vodovodnú vodu  a Cr, Be, Sb1, Sb2, Tl, Sn1, Sn2, Ni, As, Co, Li, B a Sr pre minerálnu vodu.  
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Introduction 
Bromate, found in disinfected drinking water, belongs to a group of disinfection by-products (DBP). This anion 
is not currently present in natural waters. Bromate is formed from bromide by using ozonization technologies, as 
this precursor is present in some ground and source waters [1]. 
 Bromate is known to be an animal carcinogen and it is classified as a group 2B human carcinogen [2] 
by the International Agency for Research on Cancer (IARC) [3]. The World Health Organization (WHO)[4] and 
US Environmental Protection Agency (US EPA) [5] classified bromate as a potential carcinogen, even at very 
low mg/l. Health effect studies indicate it to be suspected human carcinogen which exhibits a potentional 10-4 
risk of cancer after the lifetime exposure in drinking water at 5 �g/l and potential 10-5 risk at 0,5 �g/l.  
 US Environmental Protection Agency (US EPA) and the Drinking Water Commission of the European 
Union fixed the maximum allowable concentration (MAC) of bromate in drinking water to 10 �g/l [6]. Codex 
Alimentary published by Ministry of Health of Slovak Republic fixed the MAC of bromate in mineral and 
spring waters to 3 �g/l [7]. 
 At present, various methods as employed to monitor bromate at low level, includes ion chromatography 
(IC) [8] with conductivity detection, post column reaction detections, mass spectrometry and inductively 
coupled plasma-mass spectrometry. 

 
Aims of the work 
-  to find optimum separation conditions for separation of bromate by electrophoretic techniques in model    
   samples 
-  to study influences of different factors on the bromate determination (robustness) to study a bromate stability   
   in both model and real samples 
-  to study the possibilities of tITP-CZE determination in real samples 
 
Instrumentation 
Electrophoretic analyzer EA202A (J&M, Aalen, Germany) with Triathlon (Spark Holland, Emmen, Holland) 
autosamplerom was used in this work (Fig. 2).Separation unit consists of sample loop (cca. 30 ml volume), 
preseparation column made of fluorinated ethylene-propylene copolymer (FEP) (0.8 mm I.D. and 140 mm 
length) and analytical columns made of fused silica (0.3 mm I.D. and 160 mm and 240 mm length, resp.). 
 ITP separations were monitored by contact-less conductivity detector. Knauer K-500 photometric 
detector (Knauer Engineering, Geretsried, Germany) used for monitoring the separations in CZE step was 
connected to the UV detection cell on the CZE column via optical fibres and was operated at �=200 nm 
wavelength. 
 WinACES ver.1.4 (D. Kaniansky Consulting, Bratislava, Slovak Republic) was used for running the 
EA202A analyzer, data acquisition (during the run) and data evaluation (after the run). CHEMSTAT, ver. 1.0 
(TriloByte, Praha, Czech Republic) was used for statistical evaluation and testing of analytical data. 
 
Electrolytes system 
The electrolyte solutions and sample solutions were prepared from chemicals obtained from Lachema (Brno, 
Czech Republic), Slavus (Bratislava, Slovak Republic) and Sigma (Steinheim, Germany). 
Methylhydroethylcellulose 30 000 Serva (Heidelberg, Germany), purified by a mixed-bed ion exchanger 
Amberline MB-1 Merck (Darmstadt, Germany) was used as a suppressor of electroosmotic flow. Compositions 
of the electrolyte solutions as used in ITP-CZE separations are given in Table 1. 
 
Experimental 
15 different types of mineral and spring waters packed in the PET bottles bought in local supermarkets were 
analyzed. According to our preliminary ITP-CZE results obtained with the model mixtures and according to the 
contents of anionic constituents declared on the mineral water labels it was convenient to differentiate mineral 
waters into the four categories. 
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The calibration curves after the addition of 0-20 (0, 2, 5, 10 and 20) �g/l bromates to each mineral 
water were constructed. The content of bromates in the mineral waters was determined by the method of 
multiple standard additions. Estimated concentration limits of detection (cLOD) of bromates in mineral water 
(sample 10) calculated from the calibration line were in the range 0.6-1 �g/l. The quantitation limit of ITP-CZE 
method was found to be 2 �g/l what is below the quantitation limit of standard method defined by US EPA - ion 
chromatography (10 �g/l). Repeatability of ITP-CZE method for the determination of bromates at 1 �g/l 
concentration level was studied. The mean bromates peak height value from 6 runs was 25.4 mV with the 
relative standard deviation 4%. 
 The peak in the position of bromate was found in one of the studied mineral water (see Fig.2a, sample 
8A), which could be bromate and its concentration was calculated according the method of multiple standard 
addition to be 2.4 �g/l. The measurement was repeated with the same type of mineral water (sample 8B). The 
samples 8A and 8B differed in time before the expiration, in the content of mineral constituents declared on the 
lables and they were bought in different supermarkets. The peak in the position of bromate was found also in the 
sample 8B and its concentration was calculated according the method of multiple standard addition to be 2.2 
�g/l. Bromates levels found in the mineral waters were below MAC of bromates defined by Codex Alimentary 
(3.0 �g/l).  
 
Detection limit and repeatability 
Limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) shown in Table 1 were calculated in two ways: 

1. from the calibration line using Chemstat statistical software (Trilobyte, Prague, Czech Republic) 
2. following the Foley-Dorsey’s equation 

A

pp

s
N

LOD −×=
5
3

 

where  Np-p is peak-to-peak noise 
 sA is the slope of calibration line of analyte A. 
Repeatability of the analyses at 1 �g/l concentration level of bromate is shown in Fig.1.  
 

 
 
Fig.1: Repeatability of bromate determination at concentration level 1 �g/l. Six blank runs (mineral water #10) 
are shown as the lower curve and six spiked samples are shown as the upper curve. 

 
Tab. 1: Parameters of calibration lines (y = a + b.x), LODs and LOQs for bromate. 

calibration line Foley-Dorsey run b sb a sa

LOD [�g/l] LOQ [�g/l] LOD [�g/l] LOQ [�g/l]
1 41.44 0.445 -22.5 5.12 0.6 3.0 0.04 0.13 
2 34.90 0.564 -30.3 6.48 0.9 4.0 0.05 0.15 
3 34.15 0.624 -32.8 7.18 1.0 4.8 0.05 0.16 
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Fig.2a: Analysis of mineral water #8 (sample 8A) 
spiked at 0-20 μg/l concentration of bromate by  
tITP-CZE – trace from UV detector 

 
Fig.2b: Detail of the migration position of bromate from 
Fig.2a 

 
 
Conclusions 
tITP-CZE method as developed in this work 
- provides a possibility to determinate bromate in a reproducible way as starting from a trace level and obtained 
by the UV detector operating at 200 nm 
- is sensitive and provides the cLOD far below the required limits 
- doesn’t require sample pre-treatment (preconcentration) 
- is robust 
- provides a possibility to analyse large series of samples 
- eliminates (minimizes) subjective errors during the analysis and the data evaluation 
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Úvod a formulácia cieľa  
Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium závislosti intenzity fluorescencie fluorescenčných farbív 
(napr. kumarínu C522, obr.1) od koncentrácie β-cyklodextrínu, a následné vyhodnotenie asociačnej konštanty 
použitím Benesi-Hildebrandovho vzťahu. Za týmto účelom bolo potrebné optimalizovat experimentálnu 
metodiku stanovenia asociačných konštánt substrát/cyklodextrín pomocou fluorescenčnej spektroskopie 
dostupnej na KFaTCh PriF UK. 

Nemodifikovaným cyklodextrínom α-, β-, γ-, ako aj modifikovaným cyklodextrínom sa venuje 
v poslednom čase zvýšená pozornosť, vzhľadom na ich komplexačné vlastnosti [1, 2]. Cyklodextríny sú známe, 
vo vode rozpustné, hostiteľské molekuly, ktoré tvoria stabilné inkluzívne komplexy s rôznymi substrátmi 
s hydrofóbnymi časťami, ktoré veľkosťou zodpovedajú kavite cyklodextrínov. Interakcie medzi cyklodextrínmi 
a substrátmi možno študovať rôznymi metódami: spektrofotometricky [3], kalorimetricky [4], NMR 
spektroskopiou [5], termogravimetricky [6], elektrochemicky [7], fluorescenčnou spektroskopiou [8], kineticky 
[9]. Zistilo sa, že interakcie medzi cyklodextrínmi a substrátmi sú výsledkom vzájomného pomeru hydrofilných, 
hydrofóbnych a iónových interakcií. Hydrofóbny efekt sa ukázal ako jeden z kľúčových faktorov, ktorý 
prispieva k relatívne silnej interakcii, nekovalentného charakteru, medzi cyklodextrínom a apolárnou zložkou 
časti hosťovskej molekuly. Tvorba inkluzívneho komplexu medzi substrátom a cyklodextrínom je 
termodynamicky rovnovážny proces, charakterizovaný rovnovážnou konštantou. Štúdium týchto rovnováh má 
veľký význam vo farmácii, kde miera uvoľňovania liečiva z asociátu s cyklodextrínom hrá významnú úlohu 
[10]. Cyklodextríny so svojou hydrofóbnou kavitou môžu viazať substrát, zvýšiť rozpustnosť [11], chemickú 
stabilitu [12] a biodostupnosť [13] slabo rozpustných substrátov a zároveň môžu redukovať lokálnu koncentráciu 
voľného substrátu a tým znížiť jeho prípadné nežiadúce účinky [14].  

Okrem štúdia host/guest interakcií týchto zlúčenín v roztokoch sa študujú možnosti prípravy ich 
organicko-anorganických nanokompozitov na báze vrstevnatých hydrosilikátov [15]. Príprava nových 
materiálov tohto druhu nadobudla významný rozmer predovšetkým v posledných desiatich rokoch pre ich možné 
využitie pri vylepšení vlastností polymérov [16-19], ale aj pri príprave nových materiálov v ich kombinácii 
s tekutými kryštálmi [20] či polovodivými polymérmi s elektroluminiscenčnými vlastnosťami [18]. Takéto 
materiály sú perspektívne nielen kvôli zlepšeným mechanickým vlastnostiam, nízkej hmotnosti, možnosti 
zlacnenej materiálovej náročnosti, ale v prípade luminiscenčných materiálov môžu poskytnúť rozšírenie 
spektrálnej oblasti v porovnaní s konvenčnými polovodičmi. Aktuálny záujem o túto problematiku potvrdzuje aj 
nedávne publikovanie vlastností organicko-anorganických nanokompozitov na báze montmorillonitu v časopise 
Science [19]. 

Luminiscenciu vykazuje väčšina organických látok (aromatické uhľovodíky, benzén, naftalén, antracén, 
organické farbivá atď.). V týchto látkach je nositeľom charakteristického žiarenia molekula. Základné rysy 
luminiscencie organických látok sa dajú odvodiť z energetickej štruktúry daných organických molekúl (obr.2). 
Ako je známe, základným stavom je singlet S0, vyššími elektrónovými stavmi sú predovšetkým vzbudené 
singletové stavy (S1, S2, S3, ...). Vyššie vzbudene stavy S2, S3 ... veľmi rýchlo nežiarivo relaxujú do stavu S1, 
pričom k vyžiareniu luminiscenčného fotónu vedie prechod S1  S0. Tento žiarivý prechod sa nazýva 
fluorescencia. Fluorescencia je spinovo povolená, a teda doba toho echodu je veľmi krátka (rádovo 10-9 s). 
Existujú však aj vzbudené tripletové stavy T1, T2, T3, ... . Prec 1  S0, ktorý je taktiež sprevádzaný 
vyžiarením fotónu, sa nazýva fosforescencia. Na rozdiel od fluorescencie je fosforescencia spinovo zakázaná, 
a teda by k nej nemalo dochádzať. V skutočnosti je tento prechod čiastočne povolený, a jeho pravdepodobnosť 
závisí od veľkosti spin-orbitálovej interakcie. 

Merania asociačných konštánt komplexov alebo disociačných konštánt komplexov 
substrát/cyklodextrín sú pomerne dôležité, pretože tieto konštanty sú ukazovateľom zmien fyzikálno-
chemických vlastností daného substrátu po jeho inklúzii do kavity cyklodextrínu. Väčšina metód určujúcich 
hodnoty týchto konštánt je založených na zmene fyzikálno-chemických vlastností substrátu v závislosti od 
koncentrácie cyklodextrínu. V našom prípade je sledovanou fyzikálno-chemickou vlastnosťou intenzita 
fluorescencie. 

 
 

→
to pr
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Tvorba komplexu je ovplyvnená dynamickou rovnováhou : 

   [A] 

Pre asociačnú konštantu potom platí : 
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Pri vyhodnotení asociačnej konštanty pre 1:1 komplex bol použitý Benesi-Hildebrandov vzťah [21]: 
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kde I a I0 sú intenzity fluorescencie substrátu v prítomnosti a bez prítomnosti cyklodextrínu.  a  sú 
počiatočné koncentrácie substrátu a cyklodextrínu, k je prístrojová konštanta, K je asociačná konštanta komplexu 
a Q je kvantový výťažok komplexu. 

  

0
Sc 0

CDc

    
Obr.1: Kumarín C522 Obr.2: Jablonskiho diagram  

 
Materiál a metódy 
Fluorescenčné (emisné) spektrá boli merané na prístroji Fluorolog 3-11 ISA/Jobin Yvon-Spex, kumarín C522 
a β-cyklodextrín (Fluka, čistota 99%) boli použité bez dodatočnej úpravy. 

 
Výsledky a diskusia 
Zvýšením koncentrácie β-cyklodextrínu došlo k zvýšeniu intenzity fluorescencie kumarínu C522 (obr.3). Tento 
trend sa dá vysvetliť nasledovne, po vzniku inkluzívneho komplexu je substrát z časti, alebo úplne 
desolvatovaný. Stratou hydratačného obalu sa zníži miera nežiarivej relaxácie, čím dochádza k zvýšeniu 
populácie elektrónovo excitovaných stavov, a tým pádom aj k zvýšeniu intenzity fluorescencie. Namerané 
hodnoty intenzity fluorescencie v závislosti od koncentrácie β-cyklodextrínu sú zoradené v tabulke 1. 
 
Tab.1: Intenzita fluorescencie v maxime 
emisného spektra kumarínu C522 pri 
rôznych koncentráciách β-cyklodextrínu 
 

I / cps  / mol.dm-3

≥  

0
CDc

26018 0 
35275 1.78 × 10-4

39000 3.11 × 10-4

47327 4.44 × 10-4

54232 8.89 ×10-4

74250 1.78 × 10-3

95867 4.44 × 10-3

 
 
 
 
Obr.3: Fluorescenčné spektrá kumarínu C522 (4.44 × 10-7 mol.dm-3) v prostrediach s rôznymi koncentráciami β-
cyklodextrínu: (a) 0, (b) 1.78 × 10-4, (c) 3.11 × 10-4, (d) 4.44 × 10-4, (e) 8.89 × 10-4, (f) 1.78 × 10-3, (g) 4.44 × 10-3 
mol.dm-3
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Obr.4: Závislosť recipročnej zmeny intenzity fluorescencie od recipročnej koncentrácie β-cyklodextrínu 

 
Záver 
Pri meraní fluorescenčných spektier kumarínu C522 bolo použité excitačné žiarenie o vlnovej dĺžke λex= 415 nm. 
Pri výpočte asociačnej konštanty sme vychádzali z parametrov lineárnej regresie (obr.4). Použitím Benesi-
Hildebrandovho vzťahu [C] bola vypočítaná asociačná konštanta pre inkluzívny komplex kumarín C522/β-
cyklodextrín vo vodnom prostredí a pri laboratórnej teplote 20 °C. Vypočítaná hodnota asociačnej konštanty je 

= 701.7±16.8 dm3.mol-1. 
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Úvod a formulace cíle  
Pětičlenné heterocyklické systémy jsou základním skeletem mnoha přírodních i průmyslově vyráběných látek. 
Jejich příprava a studium mechanismu vzniku stále patří mezi aktuální problémy organické chemie.  

Thiazolový cyklus často nalézáme u látek vyskytujících se v přírodě. Příkladem lze uvést vitamin B1 
thiamin či bioluminiscenční látku luciferin. Za nejvýznamnější oblast využití thiazolidinového skeletu je možno 
považovat medicinální chemii. Jsou využívány antihyperglykemické [1] účinky Troglitazonu, protizánětlivé [5] 
účinky Darbufelonu či antivirotické a antibakteriální [4] účinky sirných analogů Indolmycinu. Zajímavé jsou 
i inhibiční účinky [7] na enzym EC 1.14.13.39 (oxid dusnatý synthasu).  

Naše pracoviště se již několik let zabývá studiem mechanismů transformačních reakcí heterocyklických 
sloučenin. Například v nedávné době byly publikovány práce [3, 6] týkající se transformace substituovaných S-
(1-fenylpyrrolidin-2-on-3-yl)-isothiouroniových solí. 
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Obr. 1: Transformace substituovaných S-(1-fenylpyrrolidin-2-on-3-yl)-isothiouroniových solí. 
 
Cílem naší práce bylo připravit reakcí substituovaných N-fenylthiomočovin (1) s α-brom-γ-

butyrolaktonem N-aryl-S-2-oxotetrahydrofuran-3-yl isothiouroniové soli (2) a dále identifikovat produkty jejich 
transformace v bazickém prostředí (3). Následně jsme se pokusili prozkoumat mechanismus transformace a 
navrhnout její mechanismus. V tomto případě se jedná o takzvanou „classical ring transformation“ [2], kdy 
z původního kruhu vzniká kruh stejné velikosti, v němž jsou některé atomy nahrazeny jinými. 
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Obr. 2: Syntéza isothiouroniových solí a jejich transformace. 

1-3: a = R1: H, R2: H, Z: CH; b = R1: 4-CH3O, R2: H, Z: CH; c = R1: 4-Cl, R2: H, Z: CH; d = R1: 4-CH3, 
R2: H, Z: CH; e = R1: 4-Br, R2: H, Z: CH; f = R1: 3-CF3, R2: H, Z: CH; g = R1: H, R2: H, Z: N; h = R1: H, 
R2: CH3, Z: CH;  i = R1: H, R2: C2H5, Z: CH; j = R1: H, R2: C6H5, Z: CH; k = R1: 4-CH3O, R2: CH3, Z: CH.   

 
Materiál a metody 
K měření 1H a 13C NMR spekter bylo využito přístroje Bruker Avance 500. Kinetická měření byla provedena na 
přístroji HP UV/VIS 8453 Diode Array. Rengenová data byla získána na přístroji Oxford Cryostream na Nonius 
KappaCCD difraktometru. 

Isothiouroniové soli byly připraveny reakcí příslušně substituovaných fenylthiomočovin s α-brom-γ-
butyrolaktonem v acetonu. Po několika dnech stání byly vyloučené krystalky isothiouroniových solí odsáty. 
Výtěžky se pohybují okolo 80 %. K takto připraveným solím byl přidán vodný zoztok amoniaku a po jeho 
odpaření byly vyizolovány příslušné produkty transformace. Po rekrystalizaci se výtěžky pohybují okolo 70 %. 
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Výsledky a Diskuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Možná tautomerie látek 3a-g. 
 
Pomocí elementární analýzy, 1H,13C NMR a rentgenostrukturní analýzy bylo zjištěno, že produkty transformace 
jsou substituované 5-(2-hydroxyethyl)-2-(fenylamino)-1,3-thiazol-4(5H)-ony (3). Tyto látky se mohou 
vyskytovat ve více formách. Důkazem je výskyt zdvojených signálů atomů v 1H a 13C NMR spektrech. Lze 
uvažovat o možné E/Z-izomerii a keto-enol tautomerii (Obr. 3). Z výsledků analýz vyplívá, že se látky vyskytují 
ve své oxo-formě. Rentgenostrukturní analýza (Obr. 4,5,6) prokázala, že krystalová mřížka je tvořena 
molekulami s endocyklickou dvojnou vazbou. V krystalové mřížce se uplatňují vodíkové vazby jak mezi atomy 
kyslíků tak i dusíků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Obr. 4: ORTEP diagram látky 3g.        Obr. 5: ORTEP diagram látky 3i. 
   

 
 

 
 

Transformační reakce byla sledována 
spektrofotometricky v roztocích aminových 
a acetátových pufrů (pH 2-9) při vlnové délce 260 nm 
a iontové síle I = 1 mol·dm-3. Spektrální záznamy 
vykazují dobře vyvinuté isisbestické body (Obr.7). 
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Obr. 7: Záznam časové změny pro transformaci 
2b→3b v acetátovém pufru (pH 3,8 ; c = 0,01 M; I
= 1 mol·dm-3 při 25 °C). Inset představuje závislost 
absorbance na čase při 260 nm (τ1/2 = 9 min-1). 
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    Obr. 6: ORTEP diagram látky 3h. 
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Bylo zjištěno, že reakce je kysele i bazicky katalyzovaná. V alkalické oblasti dochází ke změně směrnice grafu 
závislosti pozorované rychlostní konstanty na kocentraci pufru, což naznačuje přechod od obecné katalýzy ke 
katalýze specifické. V kyselé oblasti je závislost lineární. Pří nízkých hodnotách pH (1-3) má směrnice nulovou 
hodnotu. Při vyšších hodnotách pH (3-7) je směrnice větší než nula a obecně s rostoucím pH roste. Ze získaných 
závislostí vyplívá, že se uplatňuje obecná kyselá i obecná bazická katalýza. Pro isothiouroniovou sůl 2b byla 
stanovena hodnota disociační kanstanty pKa  = 3,2.  

 
Závěr 
Bylo připraveno sedm dosud nepopsaných substituovaných N-aryl-S-2-oxotetrahydrofuran-3-yl 
isothiouroniových solí (2a,b,d,g,h,i,k) a jedenáct produktů jejich transformace – thiazolidinonů (3a-k). U třech 
z nich byla určena struktura rentgenostrukturní analýzou. Struktura v roztoku byla určena pomocí 1H a 13C NMR 
spektroskopie. Pomocí kinetických měření bylo zjištěno, že transformace je obecně kysele i obecně bazicky 
katalyzovaná.    
 
Poděkování  
Autoři děkují za finanční podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (projekt MSM 021627501) 
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Úvod a formulácia cieľa  
Kaolín je hornina, ktorá slúži všeobecne ako základná surovina v keramickom priemysle, ďalej sa tiež využíva 
ako plnivo do plastov, farieb, kaučuku a papiera [1]. Jej hlavnou zložkou je kaolinit – ílový minerál 
(hlinitokremičitan - fylosilikát) s vrstevnatou štruktúrou typu 1:1, ktorá je zložená zo siete tetraedrov SiO4 
napojenou na sieť oktaedrov Al(O,OH)6. Tieto siete tvoria vrstvy doštičkových častíc s hexagonálnou a/alebo 
pseudohexagonálnou symetriou [2]. Jednotlivé vrstvy držia spolu prostredníctvom vodíkových väzieb, 
dipolárnych interakcií a príťažlivých Van der Waalsových síl, čo má za následok slabú vnútornú reaktivitu na 
povrchu.  Zloženie Kaolinitu s dobre usporiadanou štruktúrou sa iba málo líši od ideálneho štruktúrneho zloženia 
vyjadreného vzorcom Si2Al2O5 [3]. Prírodné kaolinity majú premenlivý stupeň štruktúrnej neusporiadanosti, 
často súvisiaci s podmienkami ich vzniku [4]. Tieto štruktúrne odchýlky môžu byť zodpovedné za odlišné 
správanie sa prírodných vzoriek pri reakciách dobre známej interkalácie kaolinitov s dimetyl sulfoxidom 
(DMSO) [5]. 

Predkladaný projekt rieši problematiku realizovateľnosti prípravy funkcionalizovaných 
nanokompozitov z ílových minerálov so spomínanou štruktúrou typu 1:1. Do štúdie bol zaradený aj slovenský 
minerál halloyzit s neexpandujúcou štruktúrou z ložiska pri Michalovciach - lokalita Biela hora, ktorý sa 
nachádza na území Slovenskej republiky v dostatočnej kvalite a zásobách (niekoľko mil. ton), ďalej označovaný 
skratkou HBH. Halloyzit predstavuje originálny materiál prírodných anorganických nanotrubiek. Tento nerudný 
minerál je použitý na chemickú modifikáciu s cieľom  pripraviť funkcionalizovaný nanokompozit. O využití 
prírodných nanomateriálov v nízko nákladových aplikáciách svedčí aj nedávne publikovanie vlastností 
organicko-anorganických nanokompozitov v časopise Science [6]. Topotaktická reaktivita trubičkovitého 
halloyzitu HBH bude porovnávaná s reaktivitou štruktúrne príbuzného platničkovitého kaolinitu z ložísk 
nachádzajúcich sa mimo územia Slovenska (Nemecko príp. USA a Česká republika). Možnosti nových aplikácií 
oboch minerálov halloyzitu a kaolinitu s neexpandujúcou štruktúrou ako prekurzorov pre ekonomicky rentabilné 
organicko - anorganické nanomateriály vyžadujú ich cielenú chemickú modifikáciu ktorá by významne vylepšila 
funkčnosť týchto materiálov. Ako príklad možno uviesť použitie organicko - anorganických kompozitov na báze 
kaolinitu ako adsorbentov a chromatografických náplní [7].  

Praktické využitie interkalátov u ktorých hosťujúce molekuly sú viazané v medzivrství hostiteľa 
výlučne vodíkovými väzbami, či slabými disperznými silami je značne obmedzené v dôsledku ochotnej 
reaktivity takýchto interkalátov v následnej reakcii výmeny hosťujúcej molekuly. Z tohto dôvodu sa niekoľko 
autorov sústredilo na využitie aluminolových skupín ako reakčných centier na zakotvenie organických molekúl 
pomocou kovalentných väzieb Al–O–C. Na túto reakciu boli použité alkoholy ako metanol, etylén glykol, 
etanolamín a polyalkoholy [8]. Výber a použitie vhodných zlúčenín predstavuje druhý krok syntézy, pričom je 
potrebné zohľadniť možnosti topotaktickej rekcie na povrchu anorganickej fázy, teda s hydroxilovými skupinami 
prítomnými v halloyzite a kaolinite. Obdobne možno použiť na funkcionalizáciu hydroxylových skupín 
aminoderiváty, epoxyderiváty, chloroderiváty alebo silány. Stupeň interkalácie týchto zlúčenín však môže byť 
obmedzený a závisí od reakčných podmienok. Preto príprava funkcionalizovaných nanokompozitov na báze 
ílových minerálov s neexpandujúcou štruktúrou je v štádiu intenzívneho výskumu ku ktorému prispieva aj táto 
práca.  

 
Materiál 
V prvej časti práce bola zistená interkalovateľnosť dimetylsulfoxidu (DMSO, Sigma Aldrich, p.a.) do 
medzivrstvia jednotlivých vzoriek kaolinitu. Boli použité vzorky kaolinitu s nasledovným označením: 

1. KGa-2, Kaolín z ložiska Georgia v USA. 
2. PuHi, z ložiska Pugu Hils, Old Mine v Afrike. 
3. KUZ, Kaolín u Znojma, Únanov v Českej republike. 
4. KBO, Kaolín z depozitu  v Bayern – Oberpfalz v Nemecku. 

V I. kroku sme postupne zisťovali interkalovatelnosť jednotlivých vzoriek s DMSO (hm. zlomok = 0.37). 
Reakčná zmes bola miešaná magnetickou miešačkou rýchlosťou 300 ot/min a súčasne zahrievaná v olejovom 
kúpeli pri teplote 80 °C po dobu 70 hod. v trojhrdlej guľatej banke pod spätným chladičom. Získané interkaláty 
jednotlivých vzoriek kaolinitu s DMSO sa premyli acetónom (Lachema, p.a.) a v centrifúge (MLW K 23 D) pri 
4000 ot/min po dobu 10 min. sa oddelila tuhá fázu od kvapalnej. Tento postup sa zopakoval 5x, kôli odstráneniu 
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nadbytočnýého DMSO. Premyté vzorky boli vysušené vo vzdušnej sušiarni pri teplote 60 °C po dobu 24 hodín. 
Po vysušení sa vzorky sa rozdrvili v achátovej trecej miske a uskladnili v PE flaštičkách. 
V II. kroku sa testovala výmenná reakcia DMSO za kumarín C522 (C14H12NO2F3). Ako východiskový materiál 
sme použili dobre interkalovaný KBO s DMSO. Prevedenie experimentu bolo podobné ako pri I. kroku, 
výmenná reakcia prebiehala pri teplote 60 °C počas 96 hod.  
 
Metódy 
Morfológia častíc vo vzorkách KBO a HBH sa porovnávala pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu 
EVO 40 (Karl - Zeiss Jena). Koncentrácia častíc bola upravená riedením disperzie vzoriek až 100 000 x. Do 
pripravených roztokov bol pridaný vodný roztok NH3 na úpravu pH, potom boli vzorky vystavené ultrazvuku po 
dobu 10 min. Pripravené vzorky boli nanesené na štandardný držiak vzoriek na povrchu ktorého bola uchytená 
vrstvička sľudy. Po vysušení disperzie sa povrch naparil zlatom po dobu 30 min. 
Zmeny v spektrálnych vlastnostiach vzoriek sa sledovali pomocou IČ spektroskopie. Jednotlivé vzorky „host - 
guest“ a „guest - displacement“ interkalátov boli merané pomocou FTIR spektrometra Nicolet Magna 750 s 
DTGS detektorom a rozdeľovačom lúča z KBr. Spektrá boli zmerané v strednej IČ oblasti v rozsahu 4000 – 400 
cm-1 technikou lisovania KBr tabletiek (1 mg vzorky bol homogenizovaný s 200 mg KBr). Všetky spektrá boli 
merané pri 64 scanoch s rozlíšením 4 cm-1. Meranie a vyhodnotenie IČ spektier sa uskutočnili pomocou 
programu OMNIC™. 
Na sledovanie zmien vzdialenosti bazálnych rovín sa použil práškový difraktometer STOE STADI – P s Co 
lampou (λ = 1.789 nm) a Ge (111) monochromátorom primárneho lúča. Vzorky boli zmerané v rozsahu 3 – 75˚ 
2Θ, s krokovaním 0.02˚. Krokovací čas bol rozdielne nastavený podľa typu meranej vzorky, najmenej na 1.5 
s/krok. Pozície bazálnych reflexov boli vyhodnotené programom Diffrac.  
 
Výsledky a diskusia 
Obrázky 1 a 2 ukazujú rozdiely v morfológii použitých častíc, častice kaolinitu  majú typický hexagonálny až 
pseudo - hexagonálny tvar častíc (Obr. 1) pričom halloyzit predstavujú tyčinkovité častice (Obr. 2). Dá sa 
očakávať že rozdielna morfológia častíc môže mať vplyv na interkaláciu zlúčenín do medzivrstvia. 
 
 

                  
 
    Obr. 1: SEM snímka častice vzorky KBO.             Obr. 2: SEM snímka častice vzorky HBH. 
 
Charakteristika interkalátov kaolinitu. IČ spektrum vzorky KBO (obr. 3) je typické pre dobre usporiadaný 
kaolinit. AlAlOH „stretching“ a „bending“ vibračné pásy boli pozorované postupne pri 3700 – 3600 cm-1 a 950 – 
900 cm-1. „Stretching“ vibrácie typických SiO skupín prítomných v 1:1 vrstevnatých silikátoch boli pozorované 
v oblasti 1100 – 1000 cm-1, zatiaľ čo „bending“ vibrácie boli pozorované v rozsahu 790 – 690 cm-1. 
 
Zmeny pozície prvého bazálneho reflexu KBO na základe interkalácie s DMSO a následne s Kumarínom C522 
sú zobrazené na Obr. 5. Vzdialenosť bazálnych rovín KBO vzrástla interkaláciou DMSO z 0.72 nm na 1.12 nm, 
čím je jednoznačne potvrdený stup molekúl DMSO do medzivrstvia. Veľkosť expanzie je v súlade s literárnymi 
údajmi, typickými pre interkalované kaolinity s DMSO. Difrakčný záznam zobrazený na Obr. 5 ukazuje že sa 
dosiahla približne 100 % - ná interkalácia KBO s DMSO. Rovnako sa potvrdila interkalovatelnosť kumarínu 
C522 pričom hodnota bazálnej vzdialenosti 0.84 nm indikuje pravdepodobne planárne usporiadanie molekúl 
v medzivrství kaolinitu. 
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Obr. 3: IČ spektrá (a) KBO a (b) KBO – DMSO      Obr. 4: IČ spektrá KBO – KUMARÍN po vymytí s acetónom 
 
   
Záver 
Z porovnania IČ spektier jednotlivých interkalátov 
vidno, že v dôsledku host - guest a guest - 
displacement reakcií došlo v KBO k zmene intenzít 
a polôh vibračných pásov najmä v oblasti 3700 – 
2800 cm-1. Oblasť 3700 – 3620 cm-1 zodpovedá 
valenčným vibráciám OH skupín a oblasť 3600 – 
2800 cm-1 zodpovedá valenčným vibráciám CH3 
resp. CH2 skupín organických látok. Detekcia 
absorbčných pásov síce potvrdzuje prítomnosť 
organických molekúl na povrchu anorganickej tuhej 
fázy avšak jej prítomnosť v medzivrství jednoznačne 
potvrdzujú len röntgenové difrakčné záznamy 
z ktorých vyplýva, že interkalácia kaolinitu
kumarínom C522 pomocou guest - displacement 
reakcie bola uspešná pre prípravu nového typu 
organicko – anorganického nanokompozitu 
s potenciálnymi fluorescenčnými vlastnosťami. 
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Úvod a formulácia cieľa 
ProVeK – Propagácia vedeckej kariéry z oblasti prírodných vied prostredníctvom videokonferencií (ITMS 
11230310158) je projekt realizovaný na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a je spolufinancovaný 
Európskou úniou.  

Cieľom projektu je využiť potenciál nových, moderných technológií na prezentáciu prírodných vied. 
Hlavnou úlohou je zvýšiť záujem mladých ľudí, najmä študentov stredných škôl  
o vedu a vedeckú kariéru a zároveň ich motivovať k štúdiu prírodovedných odborov a týmto zabezpečiť väčší 
podiel vedeckých pracovníkov na trhu práce. 

Dištančné vzdelávanie tzv. e-learning dopĺňa prezenčnú formu štúdia a s nástupom nových technológií 
sa stáva plnohodnotnou súčasťou novodobého vzdelávania na školách [1]. E-learning prináša do škôl nové 
postupy a nové možnosti. E-learning je pomerne široký pojem, ktorým označujeme všetky učebné aktivity, pri 
ktorých sa využívajú informačné a komunikačné technológie. Kombináciou klasického vzdelávania a e-
learningu je možné dosiahnuť formu, v ktorej sa spájajú skúsenosti učiteľa - lektora a výhody výpočtovej 
techniky  
a multimédií. Vzdelávanie sa tak stáva pútavejším, adresnejším a efektívnejším [4]. Dalo by sa povedať, že 
spoločnosť je tým lepšia a vyspelejšia, čím má viac vzdelaných ľudí. Avšak viac študentov prináša so sebou aj 
väčšie náklady na ich vzdelanie. A práve tu spočíva potenciál e-learningu, pre ktorý daný vzťah neplatí. 
Prostredníctvom e-learningu je možné prezentovať vedu, výskum a vývoj niekoľkonásobne väčšiemu počtu 
študentov s výrazne nižšími nákladmi. E-learning posúva školstvo do nových dimenzií, otvára nové možnosti  
a stáva sa tak novou, modernou a plnohodnotnou formou vzdelávania [3]. 

Jednou z  foriem dištančného vzdelávania sú aj videokonferencie. Podstatou videokonferencie je prenos 
obrazu a zvuku pomocou internetu v reálnom čase z jedného miesta na iné, s možnosťou obojstrannej 
komunikácie účastníkov priamo počas prenosu [1,2]. Kvalita prenosu dát počas videokonferencií je priamo 
úmerná kvalite internetového pripojenia jednotlivých škôl a jeho vyťaženia počas videokonferencie.  Ďalšie 
významné dôvody na implementáciu e-learningu a videokonferencií do vyučovania sú: 

- potreba rýchlejšieho a kvalitnejšieho získavania informácií, 
- možnosť zvýšenia počtu študentov bez nárokov na rozširovanie vyučovacích kapacít, 
- potreba znižovania cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie, 
- potreba rozsiahlejšieho vzdelávania, aké je možné získať v "školských laviciach", 
- možnosť vzdelávať sa v reálnom kontexte, 
- možnosť využívať nové formy komunikácie medzi účastníkmi a expertmi,  
- možnosť opakovania už prebranej učebnej látky (znovu použiteľnosť digitálnych dát z archívu) [2]. 
Obsahom videokonferencií v nami realizovanom projekte sú virtuálne prehliadky vedeckých pracovísk, 

prednášky s názornými ukážkami, rozhovory s expertmi z oblasti vedy, vývoja a výskumu, ako i ukážky 
laboratórnych pokusov v priamom prenose s možnosťou aktívneho zapájania sa do komunikácie 
prostredníctvom mikrofónu alebo písania otázok priamo do chatu. Sprievodcom celej videokonferencie je 
reportér, ktorý zároveň koordinuje komunikáciu medzi expertom a študentmi. 

Ďalším cieľom projektu je prezentácia a praktická ukážka samotnej videokonferencie ako modernej 
formy výučby čo najväčšiemu počtu učiteľov a študentov. Preto je naplánovaných až 40 videokonferencií. Počas 
trvania projektu je plánované zapojiť a prezentovať túto formu vzdelávania 2000 študentom. Témy a obsah 
videokonferencií nie sú striktne dané a môžu sa meniť podľa záujmu škôl zapojených do projektu po 
konzultáciách s expertmi.  

Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl, najmä gymnázií, ale i stredných odborných škôl zo 
všetkých samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.  

Časový predpoklad dĺžky trvania projektu je 26 mesiacov. Projekt sa začal v októbri 2006 a jeho 
ukončenie je naplánované na november 2008.  
 
Materiál a metódy 
Videokonferencie majú podobný priebeh ako bežná vyučovacia hodina. Podstatný rozdiel spočíva v tom, že 
študenti majú možnosť osvojiť si preberané učivo v reálnom kontexte, čo v porovnaní s klasickou formou 
výučby 

 277



Študentská vedecká konferencia, 23. apríl 2008, Bratislava. Zborník príspevkov – 2. zväzok. 

 278

pomocou učebníc predstavuje istú výhodu. Študenti sa navyše môžu aktívne zapájať do komunikácie a 
zasiahnuť tak do prebiehajúcich aktivít. 

Väčšina videokonferenčných programov funguje na jednoduchom princípe. Na jednom centrálnom 
počítači – videoserveri je nainštalovaný videokonferenčný program. Vo videokonferenčnom programe sa 
vytvorí virtuálna miestnosť, kam sa pripoja všetci účastníci videokonferencie, ktorí chcú spolu komunikovať [2]. 
 
Výsledky a diskusia 
V časovom období sedemnástich mesiacov bolo od začiatku projektu uskutočnených 30 videokonferencií. Na 
doposiaľ uskutočnených videokonferenciách spolupracovalo 29 expertov zo sedemnástich pracovísk. 
Videokonferencie boli realizované z piatich oblastí prírodných vied - biológie, chémie, geografie, geológie 
a environmentalistiky.  

Dotazníky, ktoré sme mali k dispozícii k 1. 3. 2008 preukazujú, že v priamom prenose sa na tridsiatich 
videokonferenciách zúčastnilo 2269 študentov zo sto dvanástich tried z 28 rôznych škôl. To znamená, že 
v priemere sa jednej videokonferencie v priamom prenose zúčastnilo 76 študentov, pričom pri písaní projektu 
sme predpokladali v priemere 50 študentov na jednu videokonferenciu. Najčastejšie, 21 krát, boli na 
videokonferenciu pripojení študenti z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku a 16 krát študenti Gymnázia na 
Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi.  

Okrem aktívne zapojených škôl, ktoré sa videokonferencií zúčastňujú v priamom prenose,  je v projekte 
zapojených aj  31 pasívnych škôl. Tieto školy si dané videokonferencie pozerajú zo záznamu, ktorý je prístupný 
v archíve na webovej stránke projektu. Archív videokonferencií zároveň ponúka možnosť ako ďalším spôsobom 
využiť už raz zrealizovanú videokonferenciu v inom čase a na inej škole.  
 Zúčastnený študenti mali najväčší záujem o videokonferencie na tému:  

- Plastidy a rast rastlín v tme, na ktorej sa zúčastnilo 153 študentov zo siedmych rôznych škôl,   
- Výskum svahových pohybov na Machu Picchu v Peru – 148 študentov z piatich rôznych škôl  
- Všetko čo ste chceli vedieť o chemickom modelovaní  - 139 študentov zo šiestich rôznych  škôl. 
V projekte ProVeK je na prenos dát a na komunikáciu medzi školami a expertom využívaný 

videokonferenčný program Click To Meet Express. Tento software umožňuje komunikáciu až ôsmym 
účastníkom naraz. Okrem komunikácie prostredníctvom prenášaného obrazu a zvuku, obsahuje aj ďalšie prvky 
ako napríklad chat, či možnosť zdieľania dát medzi účastníkmi. Vzhľad je možné nastaviť a prispôsobiť 
potrebám jednotlivých typov videokonferencií, alebo požiadavkám účastníkov videokonferencií. 

 

                     
 
 
Analýzou dotazníkov vyplnených študentmi priamo po videokonferencii, ktorej sa zúčastnili on-line, 

bol zisťovaný nielen záujem o novú formu vyučovania, ale i to, ako boli daní študenti spokojní s obsahom 
videokonferencie, technickým zabezpečením videokonferencie a pripravenosťou experta.  
 V dotazníkoch študenti uviedli, že najväčší záujem majú o videokonferencie z biológie (36,3 %), 
geografie (21,9 %) a chémie (20,3 %). Čo sa týka formy, tak najviac ich zaujímajú prednášky s názornými 
ukážkami (42,1 %) a laboratórne pokusy (33 %).  

Videokonferencie splnili očakávanie študentov, ktorí sa ich zúčastnili v priamom prenose na 56,7 %, 
38,2% uviedli, že sa ich očakávania splnili čiastočne. Len 5,1 %  študentov uviedlo, že sa ich očakávania 
nesplnili. Rozhodujúcim ukazovateľom pre nás je fakt, že až 94,7 % študentov by sa chcelo videokonferencie 
zúčastniť aj v budúcnosti. 

Obr.1, 2: Ukážky videokonferenčného prostredia CTM Express v praxi 
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Záver 
E-learning dokáže učiteľa oslobodiť od každodenného opakovania výkladu, navyše dokáže často 
prostredníctvom obrázku, či animácie vysvetliť problém jednoduchšie a dostatočne názorne na to, aby si ho 
študent lepšie zapamätal [4].  

A práve preto neoddeliteľnou súčasťou projektu ProVeK je aj webová stránka projektu 
http://provek.fns.uniba.sk. Okrem zostrihaných videí, fotografií a prezentácií z  uskutočnených 
videokonferencií tu môžu návštevníci nájsť aj kalendár nasledujúcich videokonferencií a ďalšie zaujímavé 
informácie.  
 
Poďakovanie  
Moje poďakovanie patrí spolupracovníkom na projekte, expertom, zapojeným školám i všetkým, ktorí sa 
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Úvod a formulácia cieľa  
Súčasná doba, keď energetické problémy vyspelých krajín prerástli do politickej roviny a stále viac sa dávajú do 
súvislosti s národnou energetickou bezpečnosťou a nezávislosťou, dáva veľké predpoklady pre rozmach 
obnoviteľných zdrojov. Autá požívajúce vodík ako zdroj energie sa z laboratórií a sci – fi románov presúvajú do 
reality. O dopravných prostriedkoch, ktoré namiesto výfukových plynov vypúšťajú vodnú paru, sa hovorí už 
nejakú dobu.   

Cieľom príspevku je návrh pracovného listu a experimentu s použitím autíčka využívajúceho energiu 
vznikajúcu pri zlučovaní vodíka a kyslíka na svoj pohon. Je jedným z možných variantov využitia sady 
pomôcok ScienceSet – Fuel Cell Car [1] na vyučovaní chémie. Návrh je určený pre študentov 1. ročníka 
gymnázia k téme Vodík z učebných osnov chémie ako možné alternatívne praktické cvičenie. 

Téma Vodík – zdroj čistej energie s experimentálnym využitím miniautíčok je vhodným príkladom, na 
ktorom sa dá ukázať ako „ťažká povinná“ teória môže byť využitá v reálnom živote, čo je v súlade s hlavným 
cieľom reformy školstva v SR  premeniť tradičné encyklopedicko – memorovacie a direktívno – neživotné 
školstvo na tvorivo – humánnu výchovu a vzdelávanie a poznatkovo – hodnotné školstvo, kde je dôraz na 
aktivitu a slobodu osobnosti [2].  

Navyše táto téma spája viaceré oblasti vzdelávania: chémiu, technológiu, fyziku, sociológiu aj 
ekonómiu, čo poskytuje obrovský priestor pre zadávanie integrovaných úloh. Žiaci tak získavajú skúsenosť, že 
predmet ich štúdia tvorí jednotný celok, ktorého časti spolu vzájomne úzko súvisia. 

Pútavé experimentovanie s autíčkami jazdiacimi na vodík v rôznych fázach vyučovacieho procesu je 
možné použiť pri objasňovaní pojmov z oblasti všeobecnej a anorganickej chémie, napr.: vlastnosti plynného 
H2, výskyt v prírode, typy zlúčenín, aké vodík vytvára, spôsob výroby a prepravy plynu. Tiež otázky 
o redoxných reakciách, elektrolýze a palivových článkoch – ako sa chemická energia premieňa na elektrickú. 

Z oblasti technológie  sa dajú názorne vysvetľovať otázky: Ako môže elektrický prúd rozštiepiť vodu 
na vodík a kyslík?  Ako môže byť vodík uskladnený v malom objeme? Ako môžu palivové články vytvárať 
spätne energiu zlučovaním vodíka a kyslíka? 

Reč je o produkovaní energie, ale ako prebieha celý proces? Ako vzniká elektrický prúd? Ako môže 
byť vodík pomocou palivových článkov transformovaný na elektrinu, teplo a vodu? S témou sú spojené mnohé 
fyzikálne pojmy – prúd, napätie, Ohmov zákon, Faradayove zákony.  

Zaobstarávanie a využívanie energie má obrovský dopad na spoločnosť a životné prostredie. Naša 
klíma podlieha zmenám, ktoré spôsobujú znečistenie, v niektorých mestách na svete ľudia každodenne trpia 
v dôsledku problémov so smogom. Je potrebné diskutovať o týchto problémoch – ako pomôže vodík ako 
alternatívny zdroj energie riešiť problém? Študenti takto majú príležitosť študovať oblastné a globálne 
problémy, ich zmeny a hľadať či navrhovať možné riešenia pre ne. 

Vodík je energetický prenášač, ktorý môže byť dopravovaný na všetky trhy energie. Palivový článok je 
flexibilnou a merateľnou technológiou, použiteľnou všade, kde je potrebná energia. Technológia vodíkových 
palivových článkov  transformuje najväčší svetový obchodný sektor – energiu a zároveň vytvára mnoho 
zaujímavých nových produktov. Študenti môžu skúmať túto novú oblasť trhu, vytvárať ju a tak získať mnoho 
nových skúseností v oblasti ekonómie [1]. 
  
Metódy výskumu 
Pre dosiahnutie splnenia cieľov boli použité tieto metódy: 

1. metóda štúdia dostupnej literatúry a internetových zdrojov 
2. zabezpečenie sady pomôcok určených pre experimentovanie  
3. experimentovanie s autíčkami, vlastné výskumné projekty 
4. príprava pracovného listu a experimentov vhodných ako alternatívne praktické cvičenie 

 
Výsledky a diskusia 
Návrh praktického cvičenia s pracovným listom 
a) Vodík – vlastnosti:                 pracovný list  

• Vymenujte aspoň 7 (atómových a fyzikálnych) vlastností vodíka. 
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• Vodík je najrozšírenejším prvkom vesmíru. Ktoré izotopy vodíka poznáme? 
• Kto objavil vodík? Kedy? 
• Francúzsky chemik Antoine Lavoisier pomenoval vodík (hydrogenium) na základe dvoch slov v starej 

gréčtine. Ktoré to boli slová a čo znamenali? 
• Koľko percent vodíka je vo vesmíre? 
• V akých dôležitých prírodných zlúčeninách sa vodík nachádza? Uveďte príklady. 
• Vodík nie je primárnym zdrojom energie. Aj tak sa dnes spaľovanie vodíka považuje za ekologicky 

najčistejší proces výroby energie. Napíšte rôzne spôsoby výroby vodíka: 
• Ktorý z nich je vhodný na získavanie vodíka ako paliva? 
• Vodík bol používaný vo vzducholodiach. Ktorá jeho vlastnosť sa využívala? Prečo sa nahradil héliom? 
• Hindenburg bola vzducholoď naplnená vodíkom, v ktorej pri explózii zahynulo 35 ľudí. Bol vodík 

príčinou ich smrti? Ak nie, tak čo bolo príčinou? Vysvetlite. (Informácie o udalosti vyhľadajte na 
internete). 

• Ak chceme využiť vodík ako alternatívny zdroj energie, potrebujeme ho uskladňovať a transportovať. 
Uveďte tri najčastejšie používané metódy uskladňovania vodíka, uveďte, ktorý z nich patrí medzi 
najbezpečnejšie. 

• Niektorí ľudia sa obávajú, pochopiteľne, vodíkovej bomby. Aké podmienky sú potrebné k jadrovej 
fúzii vodíka? 

• Vyhľadajte v tabuľkách, koľko energie potrebujeme na rozštiepenie vody [2, 5]. 
• Čo je lepšie palivo z energetického hľadiska: uhlie (pre jednoduchosť ho považujme za uhlík), zemný 

plyn (metán), vodík alebo etanol? 
Látka ΔH0

zl(298K) / kJ. mol-1

CO2 -393, 51 
H2O - 285,84  
CH4 - 74,69 
C2H6O - 277,63 

Odpoveď:  
Energeticky najbohatší – na 1 mol spáleného paliva je ......................... 
Energeticky najbohatší – na 1 kg spáleného paliva je ........................... [6] 

 
b) Vodík a jeho využitie ako zdroja energie     experiment 
Úlohy:  

1. Príprava vodíka elektrolýzou vody. 
2. Využitie vodíka na výrobu elektrickej energie a pohon autíčka. 

Solárny článok premieňa energiu slnka na elektrinu. Elektrická energia je premieňaná na chemickú pri štiepení 
vody na vodík a kyslík v elektrolyzéri. V druhej časti zariadenia je chemická energia menená na elektrickú 
energiu, ktorá poháňa vrtuľku. 
Názorne to ukazuje schéma – doplňte nasledujúci diagram: 

 Čo pozorujete počas elektrolýzy vody? V akom pomere vznikajú plyny vo valcoch? 
• Prečo vznikajú nerovnaké množstvá plynov na jednotlivých elektródach?  
• Aké reakcie prebiehajú na elektródach počas elektrolýzy?  

o  na anóde: ................................................................................................ 
o  na katóde: ............................................................................................... 

energia 

energia 

energia

energia

energia 
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o  sumárna reakcia: .................................................................................... [2, 5] 
Váš učiteľ vám dá inštrukcie a postup ako 
experimentovať so zariadením na obrázku (obr. 1). Ako 
palivo použite destilovanú vodu. Budete experimentovať 
a demonštrovať spôsob prípravy vodíka elektrolýzou 
vody, ktorý následne využijete na pohon vrtuľky. 
 
Diskusia: 
Vodíkové autíčka ako učebná pomôcka na hodinách 
chémie je veľmi praktická – je skladná v ľahko 
prenosnom kufríku spolu s celým príslušenstvom, takže 
učiteľ nie je obmedzovaný na priestor chemického 
laboratória. Použité chemikálie (destilovaná voda) 
dovoľujú experimentovať mimo laboratória aj mladším 
žiakom celkom bezpečne, navyše bez vznikajúcich 
odpadov. 

Téma Vodík ako zdroj čistej energie je veľmi 
flexibilná čo sa týka formy sprístupňovania na rôznych 
úrovniach a typoch škôl. Umožňuje sprístupňovať témy 
učebných osnov pomocou jednoduchých vizuálnych 
demonštrácií, ktoré vysvetľujú základné pojmy v nižších triedach osemročného gymnázia (na základných 
školách), tiež náročnejšími experimentmi vo vyšších triedach. 

V nižších triedach (tercia, kvarta osemročného gymnázia, ZŠ) by malo byť vyučovanie témy Vodík ako 
zdroj čistej energie veľmi názorné s dôrazom na demonštračné pokusy s veľmi jednoduchým vysvetlením 
základných pojmov. Použité pomôcky, zariadenie, či technika by mala byť aktivizujúcim prvkom vyučovania. 
Vo vyššom stupni vyučovania študenti majú komplexnejšie poznatky z oblasti vedy, chémie, fyziky, sociológie 
a ekonómie, takže vo vyučovaní problematiky môže učiteľ zájsť do väčších detailov.  Tiež sa vytvára priestor 
pre zadávanie kreatívnych, rozsiahlejších projektov s využitím medzipredmetových vzťahov. Navyše študent 
môže urobiť svoj vlastný „výskumný“ projekt, v ktorom môže bádať a overovať svoje vlastné hypotézy z oblasti 
zdrojov čistej energie [3, 4]. 
 
Záver 
Takýto alternatívny prístup k vyučovaniu témy Vodík v 1. ročníku gymnázia prispieva k rozširovaniu možností 
živých dialógov medzi učiteľom a žiakom čo je dôležité pre budovanie správneho pojmového aparátu. 
Zaujímavé experimentovanie, či overovanie svojich hypotéz spolu s vhodne zvolenými úlohami spôsobuje to, že 
hodina chémie pre žiakov je príťažlivá aj obsahovo významná, prispieva k vytvoreniu priaznivej subjektívnej 
pohody žiakov na vyučovaní.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Autori článku prinášajú možnosti spestrenia vyučovacieho procesu pri preberaní tematického celku Základné 
stavebné jednotky zemskej kôry a navrhujú rôzne formy výučby, či už mimo budovy školy, ako napríklad Školu 
v múzeu, návštevu burzy, alebo oživenie vyučovania na škole pomocou pracovného listu (obr. 1), publikácií 
o drahých kameňoch, výučbového CD, či realizáciu projektového vyučovania. Všetky aktivity boli navrhnuté 
tak, aby sa upevňovali a rozširovali vedomosti žiakov a uplatňovali sa v nich medzipredmetové vzťahy. Ak 
vyučovanie spĺňa žiakovo očakávanie a žiak sa vnútorne motivuje, vyučovanie spĺňa svoje poslanie.        

 
Výsledky a diskusia 
Geológia patrí medzi vedné disciplíny, ktoré sa nedajú pochopiť 
iba memorovaním teoretických poznatkov bez využitia 
alternatívnych zdrojov, ktorých súčasná doba ponúka naozaj 
dosť. Avšak predimenzovanosť učebných osnov a snaha väčšiny 
učiteľov o ich striktné dodržiavanie, nedostatočné vybavenie 
školských zbierok či laboratórií, robia z tejto krásnej, ale 
náročnej  vedy neobľúbený predmet. Túto skutočnosť potvrdili aj 
výskumy [5, 6], ktoré poukázali na nízku obľúbenosť tohto 
predmetu, čo úzko súvisí s nízkou úrovňou vedomostí u žiakov. 
Je však zaujímavé, že malý  záujem o neživú prírodu nie je len 
problém Slovenska, ale aj iných štátov Európy, napríklad 
Švajčiarska [8], či Portugalska [10]. Z výskumov tiež vyplýva, že 
pri porovnaní záujmu o jednotlivé vyučovacie predmety je 
atraktívnejšia botanika a zoológia , ako geológia [4]. 
 Na Slovensku sa v  súčasnosti žiak prvýkrát stretáva  
s informáciami o neživej prírode v treťom ročníku na základnej 
škole v predmete prírodoveda. Svoje vedomosti si postupne 
rozširuje aj vo vlastivede, ktorá mu dáva regionálny prehľad. Na 
druhom stupni základnej školy sa v zemepise naučí chápať 
princíp geologických procesov, vo vyšších ročníkoch postupne 
spoznáva jednotlivé časti sveta s ich politickým zriadením, 
ekonomikou, kultúrou, ale aj s ich prírodným bohatstvom. Učivo 
fyziky mu dáva možnosť spoznať podstatu fungovania 
prírodných javov a chémia ho zavedie do sveta atómov 
a molekúl.  

Obr. 1: Návrh pracovného listu 
Celý prírodopis v ôsmom ročníku je venovaný spoznávaniu neživej prírody. Učebnica od autorského 

kolektívu [1] je rozdelená do ôsmych tematických celkov. Najväčšie množstvo informácií o drahých kameňoch 
je v treťom tematickom celku Základné stavebné jednotky zemskej kôry

Pracovný list 
 
1. Pospájaj minerály s ich typickou farbou! 
 

ametyst  modrá 
ruženín  zelená 
záhneda  červená 
smaragd  ružová 
rubín   fialová 
akvamarín  hnedá 

 
2. Tento kryštál oceľovo modrej farby, ktorému dala história názov „Hope“, sa našiel v Indii 
a ako surový vážil 112 karátov. Legenda hovorí, že pochádzal z oka modly, ktorá sa 
nachádzala v chráme rieky Coleroon v Indii. Kryštál aktuálne váži 45,52 karátu a šperk 
v ktorom je vsadený si možno pozrieť vo Washingtonskom múzeu. Po správnom vyplnení 
tajničky sa dozvieš názov minerálu.  

1
2

3
4
5
6

7

1 Minerál, ktorý je v stupnici tvrdosti pred diamantom 
2 Minerál, ktorý je v stupnici tvrdosti pred kremeňom 
3 Minerál, ktorý je na 4. mieste v stupnici tvrdosti 
4 Minerál, ktorý iskrí a je na mieste 7 v stupnici tvrdosti 
5 Najmäkší minerál v stupnici tvrdosti. 
6 Minerál, ktorý sa používa na dochutenie jedál 
7 Do tohto minerálu už nemôžeš rýpať nechtom 
 
3. Prekrásna a typická farbohra a opalizácia drahého opálu vzniká rozkladom svetla na 
rozhraniach mikroskopických vrstvičiek gélových guličiek opálu.  Podčiarkni farby ktoré 
môžeš vidieť v drahom opále. 

modrá     zelená     červená     čierna     biela     žltá     hnedá     sivá 
 
4. Usporiadaj do správneho poradia písmená! 

P Á T S O  ................................ 
Í Z F A R  ................................ 
O U F R L T I ................................ 
CH A T Á   ................................ 
Á P L O   ................................ 
 
5. Z roztrúsených písmen vyber 9 písmen a do okienok napíš najznámejší drahý kameň 
Slovenska 

Á R A S Y Q 
O  L H T Z Č  
P B D Ý X Š 

 
          

 

. Tematický celok sa venuje základným 
vlastnostiam kryštalických látok, ich vnútornej stavbe, tvaru kryštálov a ich vzniku, ale aj zoskupovaniu  
v prírode, fyzikálno-optickým vlastnostiam, ako je farba, priehľadnosť, lesk a podobne. V učebnici sú definície 
vnútornej stavby kryštalických látok (minerálov) a ich vonkajších tvarov, ale aj foriem, v ktorých sa vyskytujú  
v prírode (geóda, drúza, agregát, zrasty) doplnené rôznymi obrázkami, napr. vnútornej stavby kryštálovej 
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mriežky diamantu. Žiak môže získať informácie o najznámejších drahých kameňoch, ako je diamant, rubín, 
zafír, smaragd, ktoré sú doplnené výstižnými fotografiami. Rozširujúce učivo približuje aj ich najtypickejšie 
farby, vysvetľuje pôvod niektorých názvov, ale aj dôvody prečo sa drahé kamene brúsia. V učebnici sú 
spomenuté aj ozdobné kamene, ku ktorým sú zaradené aragonit, achát, opál a odrody kremeňa. Ich hlavné 
využitie je v bižutérnych šperkoch a iných ozdobných predmetoch, pričom sa kladie dôraz na spôsoby 
opracovania, aby  vynikli ich farebné a textúrne znaky, tzv. kresba. Kapitola Vlastnosti minerálov žiakov 
oboznámi s mechanickými a optickými vlastnosťami. Ako najreprezentatívnejšie príklady farebných variácií sa 
uvádzajú kryštalické odrody kremeňa (ametyst, ruženín, záhneda, krištáľ). Zaslúžená pozornosť sa venuje aj 
opálu, ktorý sa spomína aj v učive o ochrane prírody spolu s jeho optickými zvláštnosťami (opalizáciou  
a opalescenciou) a s výskytom na Slovensku. V ostatných kapitolách sa spomínajú minerály, ktoré majú 
praktický význam v šperkárstve, ako napríklad olivín, granát a jantár. V zaujímavostiach za textom označených 
ako Vieš, že... sa napríklad spomínajú minerály, ktoré dosahujú extrémne veľkosti svojich kryštálov, technológie 
spracovania diamantu, ale aj informácie o porovnaní tvrdosti  (diamant je 140krát tvrdší ako korund a 800krát 
tvrdší ako topás). Nemožno zabudnúť ani náš najznámejší a najväčší exemplár drahého opálu Harlekýn, ktorý je 
uložený vo Viedenskom múzeu, avšak najväčšia zbierka opálov sa nachádza v múzeu v Budapešti. 

Hoci učebnica obsahuje pomerne veľa zaujímavosti týkajúcich sa drahých kameňov, v tomto príspevku 
sa budeme snažiť priniesť niekoľko návrhov na spestrenie vyučovania, pri ktorých sa budeme snažiť najmä 
o spojenie geológie, zemepisu, dejepisu, fyziky, chémie a informatiky.  

V súčasnosti sme obklopovaní množstvom dostupných zdrojov s rôznymi tematikami, informáciami 
v masmédiách, tlačových periodikách, či už vedeckých, spoločenských, ale aj v populárno-náučných. Na 
zefektívnenie výchovnovzdelávacieho procesu sú zaujímavé aj aplikácie z hľadiska využiteľnosti nových 
technológií. Dnešná doba ponúka nielen dvojrozmernú vizualizáciu vo forme článkov, ale aj trojrozmerný obraz, 
ktorý dokáže drahé kamene priblížiť v ich neopakovateľnej kráse.  

Vo viacerých domácich i zahraničných vydavateľstvách vyšli v ostatných rokoch zaujímavé 
a inšpirujúce publikácie ako pre odbornú, tak i laickú verejnosť. Spomedzi viacerých publikácií sme si vybrali 
tie, ktoré by sa dali využiť vo vyučovaní na základnej škole. Vo vydavateľstve Academia Praha od autorov 
Sejkoru a Kouřimského vyšla v roku 2005 bohato ilustrovaná encyklopédia Atlas minerálů, ktorá opisuje 565 
druhov českých a slovenských minerálov z viac ako 1 200 lokalít, kde sa žiaci môžu dozvedieť o základných 
vlastnostiach minerálov, ich výskyte v prírode, chemickom zložení a mineralogickom systéme. Pre náročnejších 
záujemcov vyšla rozsahom aj formou výnimočná publikácia Mineralógia (preklad z amerického originálu od 
Cornelisa Kleina), ktorú do slovenčiny preložil Juraj Majzlan (2006). Žiaci sa v nej dozvedia o všetkom, čo by 
chceli vedieť o mineralógii, vzniku minerálov, kryštálovej štruktúre a iných zaujímavostiach. Publikácia je 
vhodne doplnená o CD. Aktuálnou novinkou na knižnom trhu je kniha Kamene a drahokamy od Ronalda Louisa 
Bonewitza, ktorú z originálu Rock and gem do slovenčiny preložili Pavel Fejdi a Ján Milička. Vyšla vo 
vydavateľstve Slovart v roku 2007. Kniha okrem iných zaujímavostí uvádza aj charakteristické vlastnosti, 
pomocou ktorých sa kameň ľahko určí, ale aj praktické rady, ako vybrúsiť, vyleštiť a vystaviť dokonalý exponát. 
Kniha nezabúda ani na najrôznejšie využitie a spracovanie hornín a drahých kameňov od staviteľstva až po 
dekoratívne účely.  

V roku 2007 v denníku SME vyšiel na VCD nosiči dokumentárny film Famous Diamonds 
s podnázvom Slávne diamanty z edície Discovery, ktorý približuje vznik, ťažbu, históriu a metódy úprav 
najslávnejších diamantov. Dokument môže slúžiť aj ako vhodná učebná pomôcka. Sú v ňom spomenuté 
geologické procesy a prírodné deje, čo žiakom môže uľahčiť pochopenie vzniku diamantov v zemskej kôre.  
Z časového hľadiska pokryje celú vyučovaciu hodinu (45 minút).  

Pri vyučovaní o neživej prírode možno využiť aj geologické expozície v múzeách, ktorých je  
v súčasnosti na Slovensku 43 [12]. Napríklad naše najväčšie Slovenské národné múzeum vo svojom 
Prírodovednom múzeu v Bratislave ponúka trvalú mineralogickú expozíciu Klenoty Zeme, ktorá je 
nainštalovaná na ploche 200 m2. Vo vitrínach je vystavených 1 100 vzoriek zo slovenských, ale aj zahraničných 
lokalít predstavujúcich okolo 700 minerálnych druhov. V pultových vitrínach sú ukážky brúsených drahých  
a ozdobných kameňov z celého sveta [9]. Avšak okrem prehliadky v  expozícii múzeum ponúka aj možnosť 
účasti na vzdelávacích programoch v rámci projektu Škola v múzeu, ktoré sa venujú upevňovaniu  
a prehlbovaniu vedomostí z učiva o neživej, ale aj živej prírode formou interaktívnych aktivít.  Konkrétne 
druhému stupňu základnej školy sa pri preberaní tematického celku Základné stavebné jednotky zemskej kôry 
venuje program Cesta plná objavov – tajomným svetom minerálov a hornín, ktorý interaktívnou formou 
zoznamuje s poznatkami mineralógie a petrológie a záujemcom približuje svet kryštálov a minerálov.   

Asi pomerne neznámym miestom na realizáciu výučby o neživej prírode je mineralogická zbierka 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorá ponúka zaujímavé exponáty zo slovenských, ale aj 
zahraničných lokalít. Zbierka je prístupná len pre žiakov a študentov základných,  stredných a vysokých škôl 
v sprievode pedagóga po dohode s pracovníkom Prírodovedeckej fakulty, ktorý pripraví  lektorský výklad.   
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Ďalšie atraktívne podujatia, ktoré sa konajú pravidelne niekoľkokrát v roku sú mineralogické burzy, 
kde si záujemcovia môžu prezrieť vystavené predajné kusy, alebo sa od vystavovateľov dozvedieť ďalšie 
zaujímavosti o mineráloch, či lokalitách na ktorých sa vyskytujú.  

Tému o drahých kameňoch možno nenásilne a zároveň veľmi zaujímavo včleniť takmer do všetkých 
predmetov 8. ročníka ZŠ. Po dohode s vedením školy, ako aj s ostatnými kolegami možno túto tému spracovať 
projektovo a výstupom snaženia žiakov a pedagógov môže byť napr. výstavka najlepších prác. Nakoľko ale táto 
forma práce neumožňuje odprezentovať nadobudnuté vedomosti žiakov celistvo, za vhodnejšiu formu sa 
považuje Deň otvorených dverí. Počas neho žiaci v skupinkách oboznámia spolužiakov, prípadne aj širšiu 
verejnosť so zaujímavým svetom drahých kameňov.  

Samotnej realizácii dňa otvorených dverí predchádza dokonalá prípravná fáza projektu. Zahŕňa 
oboznámenie osadenstva školy so zámerom, naplánovanie dôležitých termínov, rozdelenie úloh kolegom, 
prípravu a štúdium žiakov, zozbieranie výstupov a podobne. Pre úplnosť uvádzame návrhy tém pre jednotlivé 
predmety: 
Prírodopis – Ktoré drahé kamene neboli spomenuté v učebnici? Kto resp. čo bol Harlekýn? Je perla drahokam?, 
Ako vidí drahokamy mikroskop?, Zemepis – Kde sú náleziská drahokamov vo svete?, Prečo sú ich niekde tony, 
niekde nič?, Astronómia verzus astrológia., Fyzika – Ktoré optické a mechanické vlastnosti majú drahokamy 
unikátne?, Chémia – Poďme sa učiť vzorce cez drahokamy., Prečo majú niektoré drahokamy zhodné chemické 
vzorce ale iné vlastnosti?, Dejepis – Uhorský drahý opál., Čo fascinovalo ľudí na drahokamoch už od pradávna? 
Na čo ich využívali?, Výtvarná výchova – Návrhy šperkov s drahokamami resp. Zhotovovanie modelov príp. 
fotografií kryštálov, Technické práce – Opracovávanie drahých a vzácnych kameňov, beseda s brusičom, 
Slovenský jazyk  – sloh na tému: Putovanie drahého kameňa z hĺbok zeme do šperku dámy,  Rozprávanie 
kameňa z kráľovskej koruny., Cudzie jazyky – preklady cudzojazyčných článkov k téme, Matematika – Výpočty 
karátov, resp. počítanie peňažnej hodnoty drahokamov, Občianska výchova – diskusia na tému: Ťažká práca 
baníkov resp. Bane na diamanty = novodobé otrokárne?, IKT – hľadanie všetkých dostupných informácií k 
téme. 

Prípravná fáza si vyžaduje najdlhšiu časovú dotáciu, čo je ale nevyhnutné pre získanie nových 
vedomostí a zručností, dokonalé zorientovanie sa v téme a nainštalovanie vybraných prác.  

Odprezentovanie najlepších prác nielenže zviditeľní vedomosti žiakov a školu v očiach verejnosti, ale 
poskytne aj dokonalú príležitosť ukázať, aká zaujímavá je neživá príroda a teda aj geológia.  

 
Záver 
V článku sme priniesli návrhy na spestrenie vyučovania pri preberaní kapitoly Základné stavebné jednotky 
zemskej kôry a kládli sme dôraz na to, čo žiaci poznajú z bežného života. V posledných rokoch sme dostali 
možnosť v rámci kultúrnych, spoločenských a učebných projektov predstaviť krásu a históriu drahých kameňov 
formou prednášok, pričom žiaci prejavovali veľký záujem a aktívne sa zapájali do diskusie. Veríme, že 
aktivizovaním žiakov týmto smerom sa obľúbenosť geológie vyrovná botanike a zoológii.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Dnešnej mladej generácii, ktorá má k dispozícií množstvo publikácií od našich i zahraničných autorov, nestačí 
len teória napísaná v učebnici, ale majú aj potrebu vidieť dosiahnuté výsledky z prác týchto autorov. Ani kniha, 
ani internet nenahradí realitu, preto je dôležité vytvoriť určitý kontakt medzi prírodou a žiakom, aby mal každý 
 sám možnosť odskúšať si teoretické poznatky aj v praxi. Veď pre mnohých ľudí je napr. mestská zeleň v 
parkoch tou jedinou „prírodou“, ktorú môžu v rámci svojho uponáhľaného života vnímať. Naša mladá generácia 
je našou budúcnosťou, ktorú treba pozitívne formovať, aby sa zachovali hodnoty aj pre nasledujúce generácie. 

Cieľom našej práce bolo preto podrobnejšie oboznámiť žiakov gymnázií a stredných odborných škôl so 
zameraním na biológiu s poznatkami týkajúcich sa drevín. Tieto poznatky aplikovať do vyučovacieho procesu 
prostredníctvom troch pripravených vyučovacích hodín, učebný text zhrnúť do materiálu, využiteľného ako 
teoretický základ pre učiteľa a vyučovacie hodiny doplniť o prácu s pracovnými listami. Na osvojenie získaných 
poznatkov využiť didaktický test, v ktorom sú otázky zamerané nie na memorovanie poznatkov, ale 
predovšetkým na tvorivé myslenie. Prostredníctvom navrhovaných aktivít sme sa pokúsili zlepšiť vzťah žiakov k 
prírode, aby spoznali jej hodnotu, jednotlivé zložky a potrebu ochrany.  
  
Materiál a metódy 
Východiskom pre aplikáciu poznatkov o drevinách do pedagogickej praxe bola realizácia mapovania aktuálneho 
drevinného zloženia v konkrétnom území. Za modelové územie sme zvolili park Antona Bernoláka a park na 
Námestí slobody v Nových Zámkoch. Samotné mapovanie sme zrealizovali v roku 2006. Metodika mapovania 
bola rozdelená do niekoľkých fáz: mapovanie drevín, zber vzoriek, identifikácia a triedenie vzoriek, zistenie 
spoločenskej hodnoty drevín. Identifikované dreviny boli rozdelené do 5 skupín: pôvodné stromy, introdukované 
stromy, pôvodné kry, introdukované kry a pôvodné liany. Spoločenskú hodnotu jednotlivých drevín sme 
stanovili pomocou príloh č. 33 a 35 k Vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z. [9]. Podľa týchto príloh sme 
zohľadňovali aj pôvod drevín (pôvodná, introdukovaná drevina), obvod kmeňa pri stromoch, výšku a plošný 
priemet pri kroch a krovitých porastoch, relatívne dosiahnuteľný vek (dreviny krátkoveké, strednoveké a 
dlhoveké) a prirážkový index. Jednotlivé dreviny boli identifikované prostredníctvom atlasov drevín a 
určovacích kľúčov, napr. [1, 2, 3, 4, 7]. Tieto publikácie sú odporúčané aj pri samostatnej práci žiakov počas 
praktických cvičení. 

Na vegetačné mapovanie nadviazali výstupy pre pedagogickú prax, ktoré boli určené žiakom 1. ročníka 
stredných škôl. Tu sme zvolili viaceré didaktické metódy umožňujúce žiakom získať a následne si aj osvojiť 
nové poznatky. Pozornosť sme sústredili na prípravu 3 vyučovacích hodín. Výber vyučovacej metódy je 
dôležitý, lebo zabezpečuje vzájomnú súčinnosť učiva, žiaka a učiteľa. Učiteľ môže využívať na realizáciu 
vyučovacích hodín metódy priameho prenosu poznatkov, a to opis (prvá hodina), vysvetľovanie (druhá a tretia 
hodina).  
V nadväznosti na tieto vyučovacie hodiny sme sa zamerali na prípravu pracovných listov a didaktických testov, 
ktoré slúžia na upevnenie získaných vedomostí. 
  
Výsledky a diskusia 
Druhové zastúpenie drevín v záujmovom území 
Park A. Bernoláka má rozlohu 24 353 m2, park na Nám. slobody 4 334 m2. Tieto dve lokality sa navzájom 
čiastočne odlišujú celkovým druhovým zastúpením, ale aj dominantnými druhmi. V parku A. Bernoláka bolo 
zaznamenaných 44 druhov drevín (tab. 1), pričom prevládajú spravidla pôvodné druhy – javor mliečny (Acer 
platanoides L.), javor horský (Acer pseudoplatanus L.) a topoľ čierny (Populus nigra L.). Výrazné zastúpenie tu 
ale má aj introdukovaný a zároveň aj invázny druh agát biely (Robinia pseudoacacia L.). K prevládajúcim 
druhom v parku na Nám. slobody patria introdukovaný pagaštan konský (Aesculus hippocastanum L.) a 
pôvodný druh brest väzový (Ulmus laevis Pall.). Celkove bol na tejto lokalite zistený výskyt 14 druhov drevín 
(tab. 1). 

Pre všetky dreviny nachádzajúce sa v týchto dvoch parkoch sme vypočítali aj ich spoločenskú hodnotu. 
Celková spoločenská hodnota v parku A. Bernoláka bola u stromov 9 304 329 Sk a u krov 39 816 Sk. V parku 
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na Nám. slobody dosiahla u stromov hodnotu 2 706 060 Sk, u krov len 630 Sk. Vyššia celková spoločenská 
hodnota v parku A. Bernoláka korešponduje s jeho výrazne väčšou rozlohou a niekoľkonásobne vyšším počtom 
drevín, ktoré sa v tomto parku nachádzajú. Priemerná spoločenská hodnota jednej dreviny v parku na Nám. 
slobody je totiž v porovnaní s parkom A. Bernoláka viac ako dvojnásobná a dosahuje hodnotu 43 656 Sk. 
  

Tab.1: Prehľad počtu drevín zaznamenaných na sledovaných lokalitách v Nových Zámkoch  

Park A. Bernoláka Park na Nám. slobody Dreviny 

Počet druhov Počet ex. Počet druhov Počet ex. 
pôvodné stromy 18 196 7 35 
introdukované stromy 12 164 5 25 
pôvodné kry 6 14 0 0 
introdukované kry 7 104 2 2 
pôvodné liany 1 1 0 0 
spolu 44 479 14 62 
  
Vyučovacie hodiny 
Pripravené vyučovacie hodiny budú navrhnuté na realizáciu koncom školského roka, pred uzatvorením známok 
v júni, pričom žiaci budú o termíne vopred informovaní. Všetky tri vyučovacie hodiny sú hodinami 
vysvetľovania nového učiva. Témou prvej hodiny sú „Všeobecné poznatky o drevinách (morfológia listov a typy 
žilnatín)“. Jej cieľom je oboznámiť žiakov s jednotlivými typmi listových žilnatín, poukázať na ich rozdiel, 
rozdeliť listy podľa členenia listovej čepele, tvaru a celkového obrysu a poukázať na význam listov, ako 
hlavných orgánov fotosyntézy. Na pochopenie učiva budú využité východiskové poznatky o vegetatívnych 
orgánoch z gymnaziálneho učiva, ako aj porovnávacie, úvahové a problémové úlohy, napr.: Koruny ktorých 
stromov dokážu lepšie udržať zrážkovú vodu? Ihličnaté alebo listnaté? Prečo? Vysvetlite! Skúste porovnať 
celistvé a delené listy! Aký je medzi nimi základný rozdiel? 

Druhá hodina nadväzuje na prvú, jej témou je „Zeleň“ a jej cieľom je objasniť žiakom všeobecnú 
funkciu zelene s dôrazom na zeleň v mestskom prostredí, poukázať na ozdravovaciu funkciu zelene pre prospech 
ľudí, negatívny dopad mestskej dopravy na vegetáciu a na zdravie človeka, nežiadúce účinky, vznikajúce z 
nadmernej hladiny hluku a pod. Opäť budú využité porovnávacie, úvahové a problémové úlohy, napr.: Čo by ste 
používali na zníženie intenzity hluku v prostredí, v ktorom žijete? 

Tretia hodina s témou „Dreviny s liečivým účinkom“ poukazuje na jednotlivé liečivé účinky drevín s 
možnosťou ich využívania pre prospech zdravia ľudí. Jej cieľom je objasniť žiakom termíny park, lesopark, ako 
aj rozdiely medzi nimi, poukázať na domáce a introdukované druhy drevín a uviesť príklady. Po skončení tretej 
vyučovacej hodiny učiteľ spolu so žiakmi uskutoční exkurziu vo vybranom parku, kde si žiaci môžu sami 
realizovať jednotlivé aktivity podľa pracovných listov. 
  
Praktické cvičenia s použitím pracovných listov 
Hlavnou náplňou praktických cvičení je osvojovanie si teoretických poznatkov o drevinách, ktoré žiaci získali v 
priebehu vyučovacích hodín a realizácia aktivít navrhnutých v pracovných listoch v priestore mimo budovy 
školy formou individuálnej práce alebo práce v skupinách. Samotné pracovné listy zohrávajú významnú úlohu v 
tvorivom prístupe žiakov k riešeniu problémových úloh. Ako uvádza Pavlík [6] môžu sa využívať pri osvojovaní 
si nového učiva, ku ktorému sa žiaci dopracujú samostatnou prácou problémového charakteru, ale tiež pri 
zopakovaní, precvičovaní a praktickom uplatnení učiva zadávaním primeraných otázok a úloh. Takisto môžu 
prispievať k rozvoju logického myslenia žiakov, či k získavaniu takých návykov ako je vytrvalosť, zmysel pre 
detaily, lepšia sústredenosť a pod. 

K téme dreviny v mestskom prostredí sme pripravili dva pracovné listy. Pracovný list č. 1 je zameraný 
na všeobecné poznatky o drevinách. Žiaci majú napríklad za úlohu nájsť v parku 4 rozdielne druhy drevín a do 
pripravenej tabuľky napísať ich charakteristické znaky – typ listov (jednoduchý, zložený), typ žilnatiny listov 
(perovitá, dlaňovitá), postavenie listov na stonke, typ plodov, charakter kôry a na základe týchto charakteristík 
pokúsiť sa samostatne alebo prostredníctvom atlasov drevín, resp. určovacích kľúčov určiť, o aký druh dreviny 
ide. 

V pracovnom liste č. 2 majú žiaci za úlohu stanoviť spoločenskú hodnotu konkrétnych drevín a 
navzájom si medzi sebou porovnať získané údaje. Mali by si uvedomiť hodnotu drevín rôzneho druhu, pôvodu, 
veku, vzrastu a pod., ako aj skutočnosť, že o zeleň v mestách je potrebné sa starať a chrániť ju pred 
poškodzovaním. Pri stanovovaní spoločenskej hodnoty drevín žiaci pracujú s prílohami Vyhlášky MŽP SR č. 
24/2003 Z. z. a jednotlivé zistené a namerané údaje zapisujú do tabuľky (tab. 2). 
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 Tab. 2: Príklad tabuľky z Pracovného listu č. 2 na zaznamenávanie údajov o spoločenskej hodnote drevín  

 Názov dreviny Pôvod dreviny Obvod kmeňa v 
cm 

Spoločenská 
hodnota v Sk 

Súčin 
indexov 

Spoločenská 
hodnota v Sk 

            
  
Didaktické testy 
Didaktické testy [8] sú vo vzdelávacej oblasti moderným prostriedkom preverovania a hodnotenia výsledkov 
procesu učenia sa jednotlivca. Zisťuje sa nimi kvantita a kvalita vedomostí a zručností učiacich sa subjektov. 
Didaktické testy obsahujú pomerne veľký počet úloh navrhovaných tak, aby odpovede na ne boli časovo 
nenáročné, ale aby sa pritom nenarušila náročnosť ich riešenia. Tieto úlohy môžu naraz riešiť všetci žiaci triedy 
alebo aj viacerých tried.  

K overeniu získaných poznatkov z problematiky drevín sme pripravili 2 didaktické testy, ktoré sa 
odlišujú svojou náročnosťou. Učiteľ si sám môže vybrať, ktorý z didaktických testov bude aplikovať na svojej 
hodine. Uvedieme aspoň dva príklady otázok z didaktických testov: 

Úloha: Rozdeľte nasledujúce dreviny podľa pôvodu na domáce a introdukované druhy: 
orech kráľovský, agát biely, baza čierna, jarabina vtáčia, dub letný, dub zimný, lipa malolistá, lipa veľkolistá, 
dráč obyčajný, pagaštan konský, ruža šípová, tis obyčajný.  

Úloha: Správne priraďte k jednotlivým drevinám ich účinky: 
orech kráľovský            pri zápale ústnej dutiny, paradentóze, na farbenie vlasov 
ruža šípová                     zvyšuje odolnosť proti infekčným chorobám, zdroj vitamínov 
agát biely                        výživový prostriedok pre diabetikov, močopudný účinok plodov 
dub letný                        pri chorobách dýchacích ciest, pri reume 
baza čierna                     kôra má protizápalový účinok, pri krvácajúcich hemoroidoch 
jarabina vtáčia               smrteľné otravy najmä u detí. 
  
Záver 
S cieľom podrobnejšie oboznámiť žiakov stredných škôl s problematikou drevín v mestskom prostredí sme 
pripravili 3 modely vyučovacích hodín, na ktoré nadviazali praktické cvičenia s využitím pracovných listov a 
didaktických testov rôznej náročnosti. Tomu predchádzalo zmapovanie druhového zloženia drevín vo vybraných 
parkoch v Nových Zámkoch – v parku A. Bernoláka a v parku na Nám. slobody. Teoretické podklady pre 
jednotlivé vyučovacie hodiny sme poskytli učiteľom biológie v Nových Zámkoch (konkrétne na Strednej 
zdravotníckej škole a na gymnáziu na ulici M. R. Štefánika 16) vo forme brožúrky, pracovné listy a didaktické 
testy v elektronickej podobe. Podrobne boli výsledky výskumu vegetácie i jeho aplikácie do pedagogickej praxe 
zhrnuté v diplomovej práci [5], ktorá je k dispozícii v knižnici A. Bernoláka a u primátora mesta. 

Výsledky nášho výskumu sú aplikovateľné nielen na modelovom území Nových Zámkov, ale nájdu 
svoje uplatnenie vo výučbe aj v iných oblastiach. Preto sme materiály, ktoré učiteľ potrebuje na prípravu 
vyučovacích hodín (brožúrka s teoretickými poznatkami, pracovné listy, didaktické testy) umiestnili na 
internetovú stránku www.infovek.sk. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Dieťa sa už v ranom veku stretáva s rôznymi abstraktnými pojmami, ktorých význam nie je schopné správne 
pochopiť. Avšak neustálou túžbou porozumieť okolitému svetu nadobúda nové informácie, poznatky, a tak sa 
preň neznáme pojmy stávajú zrozumiteľnými. Význam abstraktného konceptu sa dieťa snaží pochopiť 
prostredníctvom nadobudnutých poznatkov z kontaktu s okolím. Sémantické naplnenie pojmov je pre dieťa 
veľmi dôležité. Pojmy však neexistujú izolovane, sú vzájomne poprepájané v hierarchických štruktúrach. Ak 
dieťa neporozumie jednému javu, vytvorí sa tak i bariéra pri chápaní iných pojmov, s týmto pojmom súvisiacich. 
Avšak operovať  s abstraktnými pojmami, podľa Piagetovej teórie kognitívneho vývinu, dieťa dokáže, až keď 
dosiahne určitý stupeň psychického vývinu, ktorý sa, v tomto prípade, viaže na koniec obdobia mladšieho 
školského veku [2]. 

Spôsob myslenia u dieťaťa sme sa rozhodli skúmať v kontexte nejakého ochorenia. Ako najbežnejšia 
choroba, s ktorou už určite každé dieťa má akú - takú skúsenosť sa nám javila práve chrípka. Dieťa síce má 
vlastnú skúsenosť s opytovanou realitou (a to dosť intenzívnu), ale ide však skôr o predstavu, ktorá je postavená 
na informáciách, ktoré však nehovoria nič o pôvodcoch ochorení alebo o efektívnosti prevencie a pod. Dieťa sa 
učí o chrípke len prostredníctvom jej príznakov, prejavujúcich sa na organizme človeka, a tak bolo zaujímavé 
zistiť, či si dieťa vytvára aj nejakú abstraktnejšiu predstavu o tom, čo je to ochorenie. Ako vyzerá jeho 
predstaviteľ, akými vlastnosťami sa vyznačuje a pod.  

Preto bolo z nášho pohľadu interesantné realizovať výskum na žiakoch druhého ročníka (sedem – 
osemroční) a štvrtého ročníka (desať – jedenásťroční) základnej školy. Pretože druháci by sa podľa spomínanej 
teórie mali nachádzať vo fáze konkrétnych operácií a štvrtáci by už mali vstupovať do obdobia abstraktných 
operácií. Pre náš výskum bolo významné zistiť,  ako a či vôbec sa dosiahnutá fáza kognitívneho vývinu jedinca 
odzrkadľuje v schopnosti operovať s pojmami, s ktorými nemá dieťa konkrétnu skúsenosť. 
 S abstraktnými pojmami sa dieťa mladšieho školského veku stretáva nielen v rovine komunikačnej, ale 
predovšetkým v rámci prírodovedných predmetov. Úlohou týchto predmetov je utvárať pozitívny vzťah 
k svojmu zdraviu, zdraviu iných a v neposlednom rade k životnému prostrediu – svojmu bezprostrednému 
okoliu. Výskum sme práve preto zamerali na zistenie kvality predstáv detí mladšieho školského veku o jednom 
z najbežnejších ochorení – chrípke. 
 Zameranie výskumnej práce možno sformulovať do nasledujúceho výskumného problému: „Aké je 
individuálne obsahové naplnenie abstraktných pojmov, týkajúcich sa chrípky, u detí mladšieho školského 
veku?“  
 Vo výskume nás zaujímalo, ako sa menia predstavy žiakov o chrípke vzhľadom na vek. Pretože priamo 
vo vyučovaní sa s týmto fenoménom deti nestretnú. Išlo nám skôr o porovnanie predstáv dieťaťa, ktoré má 
konkrétne myslenie s dieťaťom, u ktorého už predpokladáme rozvíjajúcu sa schopnosť abstraktných operácií. 
Taktiež sme sa pokúšali zistiť, aké vplyvy pôsobia na formovanie detských predstáv o jednotlivých javoch. 
 Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, čo z nadobudnutých vedomostí dieťa získalo vlastnou skúsenosťou 
a čo je už pokusom o konštrukciu vlastnej abstraktnej predstavy, ktorá by danú skúsenosť mala vysvetľovať. A 
zároveň porovnať kvalitu predstáv žiakov druhého ročníka s ideami žiakov štvrtého ročníka základnej školy.  
 
Metódy výskumu 
Stanovené výskumné ciele sme sa snažili naplniť prostredníctvom analýzy materiálu získaného výskumnými 
metódami počas výskumu. Metódy sme museli voliť také, aby náročnosťou vyhovovali žiakom v mladšom 
školskom veku, a zároveň, aby sme nimi získali čo najviac relevantných informácií pre  výskum. Preto sme si 
vybrali metódu kresby, ktorú sme doplnili pološtruktúrovaným interview. 
 Dieťa v období spontánnej obsahovej kresby sa snaží svoju predstavu (najmä tých reálií, ktoré nie je 
schopné verbalizovať, sú v jeho mysli len vo vizuálnej podobe), prenášať na papier tak, ako ju má priamo 
v mysli, pričom do nej vkladá jej najvýznamnejšie prvky. Obdobie detskej kresby vrcholí koncom mladšieho 
školského veku dieťaťa.  

Úvodnú inštrukciu na zadanie kresby sme použili veľmi jednoduchú, ale presnú. Od detí sme 
vyžadovali, aby nakreslili samotnú chrípku, resp. vírus chrípky. Avšak termín vírus sme zámerne nepoužili, aby 
sme tak neovplyvnili predstavy detí, a nahradili ho opisnou formou – to, čo chrípku spôsobuje. 
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Ďalšiu metódu, ktorú sme využili pri výskume bola metóda interview. Táto metóda nám umožňuje 
získať podrobnejšie informácie o tých aspektoch predstavy, ktoré dieťa spontánne nereprezentuje, a zároveň 
nám poskytuje priestor na ozrejmenie zmyslu a významu jednotlivých prvkov uvedených v kresbe. Našim 
požiadavkám najviac vyhovoval pološtruktúrovaný typ interview, avšak nie jeho čistá forma, pretože sme 
neponúkali alternatívny typ odpovedí, ale vyžadovali sme upresnenie výpovedí jednotlivých informantov. Tým 
sme sa viac priblížili neštruktúrovanej podobe interview.[1] 

Na oboch týchto metódach s nami participovalo desať žiakov druhého ročníka (päť dievčat a päť 
chlapcov) a taktiež desať žiakov štvrtého ročníka (šesť dievčat a štyria chlapci). Kresbu sme aplikovali osobitne 
žiakom druhého ročníka a osobitne žiakom štvrtého ročníka frontálnym spôsobom. V interview nám každý žiak, 
avšak už individuálnou formou, ozrejmoval svoju kresbu a odpovedal na ďalšie otázky. 

 
Výsledky a diskusia 
Po analýze informácií nadobudnutých oboma metódami môžeme tvrdiť, že kresby žiakov oboch skúmaných 
ročníkov sa veľmi od seba obsahovo nelíšia. Obe vekové kategórie zobrazovali buď nejakú postavu, alebo 
zviera, ktoré má chrípku. Alebo nakreslili postavu a vedľa nej samotného predstaviteľa chrípky. Avšak 
u štvrtákov sme už zaznamenali aj kresby, kde absentovala ľudská postava, resp. zviera, a bol vyobrazený iba 
samotný nositeľ chrípky. Tu už u štvrtákov badáme prechod k abstraktnému mysleniu. Viac kreslia skutočného 
pôvodcu ochorenia, ako reprezentatívny zdroj choroby – chorého človeka (zviera). Na kresbách žiakov druhého 
ročníka sa často objavovali i predmety, ktoré s pojmom chrípky vôbec nesúviseli, čo je ale príznačné pre tento 
vek. Z grafickej stránky boli kresby štvrtákov, prirodzene, technicky dokonalejšie. To isté platí aj o stránke 
farebnosti obrázkov. Druhácke kresby často obsahovali len dve či tri základné farby, zato štvrtácke boli veľmi 
pestré.[3] 
 Na porovnanie uvádzame resumé výsledkov žiakov druhého a štvrtého ročníka nadobudnuté metódou 
interview. 
Žiaci druhého ročníka si o chrípke myslia, že: 

 sú to farebné guličky, ktoré nemajú takmer žiadnu chuť; 
 je veľmi maličká, až neviditeľná, zložená z viacerých kusov; 
 postihuje v prevažnej miere len ľudí; 
 sa vyskytuje  najmä v prírode a v človeku a je schopná prežiť vo vode aj v ľade; 
 nakaziť sa môžeme v chladnom počasí, ale aj z jedla, a vtedy nás najviac bolí hrdlo; 
 je liečiteľná a liečba trvá cca. jeden až dva týždne; 
 možná prevencia je teplé oblečenie. 

Toto všetko deti vedia prevažne z vlastných skúseností. 
Žiaci štvrtého ročníka o chrípke tvrdia, že: 

 sú to bacily nejakej farby, avšak nie veľmi dobrej chuti; 
 je úplne maličká, zložená z viacerých častí; 
 sa vyskytuje v rovnakej miere u ľudí ako u zvierat; 
 ju nájdeme najmä v chorých ľuďoch a nemá schopnosť prežiť vo vode ani v ľade; 
 možnosť nákazy pochádza od chorých ľudí a z jedla; 
 keď máme chrípku najviac kašleme a vyliečime za jeden až dva týždne; 
 chrániť sa dá konzumáciou vitamínov, očkovaním a teplým oblečením. 

Ako zdroj poznatkov deti označili príbuzných a svoje skúsenosti. 
Ako môžeme vidieť vo vyššie uvedenom resumé, druháci si chrípku predstavujú ako nejaké guličky, pričom 
u štvrtákov už dominuje idea, že chrípku spôsobujú bacily, čo je v podstate správny názor. Pretože medzi 
vírusom a bacilom nie je až taký markantný rozdiel. Pri určovaní farby viac ako polovica participientov z oboch 
ročníkov prezentuje určité sfarbenie chrípky. V otázke o možnej chuti chrípky druháci vyslovovali len odpovede 
typu – zlá, bez chuti, avšak štvrtáci jej chuť opisovali omnoho pestrejšou škálou nedobrých príchutí. Veľkosť 
chrípky prezentovaná v oboch ročníkoch je taktiež totožná – veľmi maličká, zložená z viacerých kusov. Štvrtáci 
už zaznamenali, že chrípka môže postihovať nielen ľudí, ale aj zvieratá. Ako možný zdroj nákazy druháci 
uvádzajú najmä chladné počasie, pričom štvrtáci  takto označujú chorých ľudí a v nákaze z jedla sa oba ročníky 
zhodujú. Najvýraznejším symptómom chrípky je podľa druhákov bolesť hrdla a štvrtáci hovoria o kašli. Obe 
skupiny sa zhodujú v tom, že chrípka je vyliečiteľná a trvá jeden až dva týždne. Za účinnú ochranu druháci 
považujú teplé oblečenie, u štvrtákov už dominujú pojmy ako sú - vitamíny a očkovanie, ale taktiež naďalej 
pretrváva idea teplého oblečenia. Ako zdroj poznatkov oba ročníky označili vlastnú skúsenosť, ale štvrtáci 
hovoria aj o skúsenostiach iných ľudí, nielen vlastných. 

Zistili sme, že štvrtáci už dokážu lepšie premýšľať v abstraktnej rovine. Dokážu operovať s danými 
abstraktnými pojmami – viac kreslili samotného predstaviteľa chrípky (vírus, i keď ho tak ešte vo väčšine 
prípadov nepomenovali). Sú schopní, na rozdiel od druhákov, chápať vlastnosti rôznych materiálov a vytvárať 
tak nové kombinácie. Výsledky výskumu poukazujú aj na to, že druháci ešte nevidia rozdiel vo vlastnostiach 
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vody v rôznych skupenstvách. Nedokázali kombinovať – odpoveď „to áno, to nie“, tento druh odpovede sa 
u nich vôbec nevyskytoval. Taktiež sme výskumom dokázali, že deti naozaj najviac poznatkov nadobúdajú 
vlastnou skúsenosťou alebo skúsenosťou inej, dieťaťu blízkej osoby, na čo sme poukazovali už v úvode 
výskumu. 

Všetci skúmaní participienti si stotožňujú pojem chrípky s pojmom prechladnutia – možnosť nákazy 
v chladnom počasí a vhodná prevencia – teplé oblečenie. Nemožno však tento fenomén brať ako miskoncepciu, 
nakoľko odlíšenie prechladnutia od samotnej chrípky môže spoľahlivo preukázať iba odborné medicínske 
vyšetrenie, ktoré potvrdí prítomnosť vírusu chrípky v organizme jedinca 

Môžeme konštatovať, že predstavy detí jednotlivých ročníkov sa markantne nelíšia. V podstate 
zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu kognitívneho vývinu. Druháci majú psychiku ešte pevne upnutú na 
konkrétne podnety, pokiaľ u štvrtákov už badáme schopnosť abstraktne premýšľať a tvoriť zovšeobecňujúce 
závery. Taktiež medzi štvrtákmi nám už boli prezentované pojmy, ako sú: bacil, vírus, očkovanie, vitamíny 
a pod., ktoré u druhákov ešte absolútne absentujú. 

 
Záver 
Môžeme povedať, že koncepty o chrípke, u detí vo vybranej výskumnej vzorke, sú v prevažnej miere naplnené 
správnymi predstavami, alebo sú na ceste správnym smerom, vzhľadom k ich aktuálnemu poznaniu. 
Samozrejme, kvalita predstáv o chrípke u jednotlivých detí sa líši na základe dosiahnutia určitého stupňa 
kognitívneho vývinu jedinca, čo podporuje Piagetovu teóriu psychického vývinu. 
 Kvalitu detských predstáv môžeme, ako pedagógovia, ovplyvniť. Dôležité je rešpektovať, že každé 
dieťa už pri príchode do prvého ročníka základnej školy má množstvo poznatkov (nadobudnuté nielen vlastnou 
skúsenosťou),  ktoré má naplnené vlastnými teóriami. Preto je veľmi vhodné, najmä v rámci prírodovedných 
predmetov,  pre deti vytvárať také situácie, kde môžu prezentovať svoje teórie. Ak dôjde ku konfrontácii dvoch 
a viac rôznych teórií, je to prvý krok k tomu, aby detská predstava nabrala správny smer k vedeckému 
vysvetleniu daného javu. Taktiež vhodným nástrojom na správne napĺňanie detských ideí je prepájať teoretické 
poznatky s dianím v reálnom svete. Môžeme použiť rôzne názorné pomôcky, predostierame konkrétne príklady 
zo života, uskutočňujeme výlety a exkurzie, kde sa deti môžu so samotnými javmi stretnúť. Prípadne môžeme so 
žiakmi počas vyučovania priamo konzultovať nejasnosti týkajúce sa konkrétneho javu, alebo do diskusie 
môžeme prizvať odborníkov z rôznych oblastí, aby s danou problematikou oboznámili deti. 
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Úvod a formulácia cieľa  
Informácie s geografickým kontextom sa dennodenne objavujú vo všetkých médiách. Poznatky z geografie sú 
súčasťou všeobecného rozhľadu. Znamená to, že máme zahlcovať žiakov veľkým množstvom informácií 
a faktov? Vôbec nie. Oveľa dôležitejšie je naučiť ich informácie hľadať, nachádzať, spracovať, zhodnotiť 
a prezentovať, aby poznatky nadobudnuté v škole vedeli použiť aj v praktickom živote, pri riešení úloh rôznej 
náročnosti, veď geografia sa zaoberá aktuálnymi problémami spoločnosti. 
 Spôsobov ako prejsť od mechanického zapamätávania si poznatkov k samostatnej tvorivej práci žiakov 
je mnoho. Stačí len hľadať a nájsť kombináciu vhodných možností, ktoré podporia samostatnosť žiakov 
a zároveň ich zbavia strachu zo zlyhania. Na cestu hľadania optimálnych spôsobov práce na hodinách zemepisu 
sme sa vybrali aj my. Prvotným impulzom boli žiaci so slabším prospechom a žiaci so špecifickými poruchami 
učenia. Hľadali sme cesty ako ich povzbudzovať, kladne hodnotiť aj tie najmenšie pokroky a posilňovať ich 
vieru vo vlastné schopnosti. Na základe našej pedagogickej praxe tvrdíme, že jednou z ciest, ktorá umožňuje 
každému žiakovi prejaviť svoje nápady, byť samostatný, odlišný, je cesta netradičného prístupu k tvorbe 
žiackych poznámok z učiva zemepisu. Netradičnosť spočíva v kombinovaní textových prvkov s grafickými 
prvkami, takéto poznámky nazývame schematické poznámky. 

Efektívnosť schematických poznámok na vyučovacích hodinách zemepisu sme overovali 
prostredníctvom pedagogického výskumu. Svoje postrehy, poznatky a závery uvádzame. Veríme, že tento 
príspevok inšpiruje učiteľov aj študentov učiteľstva k hľadaniu a vylepšovaniu foriem výučby. 

 
Metódy výskumu 
Schematické poznámky sme vytvorili z učiva regionálnej geografie Európy, ktorá tvorí podstatnú časť učiva 
zemepisu šiesteho ročníka. Učivo regionálnej geografie sa žiakom základných škôl javí ako veľmi ťažké a nie je 
teda medzi žiakmi veľmi obľúbené. Vzhľadom na počet štátov Európy sme si vybrali len štáty ležiace v oblasti 
Východnej a Juhovýchodnej Európy. Výber týchto dvoch regiónov Európy nebol náhodný. Učivo regionálnej 
geografie so sebou prináša mnoho rozmanitých faktov. Krajiny Východnej Európy a sčasti aj krajiny 
Juhovýchodnej Európy nepatria medzi turisticky často vyhľadávané, navštevované a nie sú notoricky známe.  

Pedagogický výskum prebiehal v dvoch etapách – prípravná etapa a pedagogický experiment. Z metód 
empirického výskumu sme použili: metódu pozorovania, experimentálnu metódu, dotazníkovú metódu, metódu 
rozhovoru, techniky merania: testy, škálovanie, ústne skúšky, písomné skúšky, praktické skúšky. Modelovanie 
vyučovacích hodín vychádzalo z platných základných školských dokumentov – učebných osnov, vzdelávacieho 
štandardu a Učebnice zemepisu pre šiesty ročník základných škôl.  

Ani výber žiakov šiesteho ročníka základnej školy nebol náhodný. Šiestaci sú ešte stále dostatočne 
hraví, a teda aj prístupnejší ku výtvarne orientovanému spôsobu zápisu poznámok z učiva zemepisu. Majú už 
dostatočnú slovnú zásobu, ako aj základy geografických vedomostí na to, aby kresby a jednoduché schémy 
vedeli slovne vyjadriť.    

Výskum prebiehal v dvoch triedach šiesteho ročníka a zúčastnilo sa na ňom 54 žiakov. Z tried boli 
vytvorené dve výskumné skupiny. Pri výbere výskumnej vzorky sa brali do úvahy dosiahnuté výsledky žiakov 
v predchádzajúcom školskom roku. Kontrolná skupina (KS): 28 žiakov, z toho 15 dievčat, priemerný prospech: 
v 5.ročníku 1,66, zo  zemepisu 2,02. Experimentálna skupina (ES): 26 žiakov, z toho 14 dievčat, priemerný 
prospech: v 5.ročníku 1,92, zo zemepisu 2,12. Organizačné formy vyučovania boli nezávisle premennými, 
závisle premennými boli výkony žiakov: vedomosti, porozumenie, postoje žiakov k vyučovaniu. 

Celkovým zámerom práce bolo predstaviť žiakom alternatívne metódy a formy práce s informáciami na 
hodinách zemepisu. Predpokladali sme, že sa žiaci pod vplyvom takéhoto netradičného prístupu k vyučovaniu, 
k schematickým poznámkam, budú efektívnejšie učiť. Ďalej sme predpokladali, že žiaci získajú presnejšie, 
hlbšie a trvalejšie vedomosti. Hlavný cieľ sme formulovali nasledovne: zmeniť prístup žiakov k práci, k učeniu 
sa v predmete zemepis a pozitívne ovplyvniť ich postoj k tomuto predmetu. 

 
Výsledky 
Aké sú výsledky nášho výskumu? Praktickým pedagogickým výskumom sme zistili, že schematické poznámky 
sú výrazným motivačným a aktivizačným prvkom vo výučbe zemepisu. Samotní žiaci sú autormi symbolov 
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a obrazov, ktoré sa v poznámkach objavujú. Zároveň tieto poznámky, ako kombinácia grafických obrazov 
a textu, rozvíjajú osobnosť žiaka v mnohých smeroch. Nielen jeho vedomosti a zručnosti, ale aj jeho slovný  
a grafický prejav, estetické cítenie či samostatnosť. Priamo na vyučovacej hodine tak dochádza k rozvoju 
aktívnej aj pasívnej vizuálnej gramotnosti. Táto forma práce s učivom regionálnej geografie vyhovovala aj 
žiakom so špecifickými poruchami učenia. Poznámky, ktoré žiaci vytvárali samostatne boli obohacované o nové 
prvky (vlastné symboly, značky, využitie obrázkov z časopisov, starých máp a podobne). 

Schematické poznámky neslúžili iba ako 
jedna jediná šablóna, s ktorou sa pracovalo, bol to 
iba námet na samostatnú a tvorivú činnosť žiakov. 
Už pri dopĺňaní predlôh schematických poznámok 
vznikali žiakom obsahovo a vizuálne rozmanité 
poznámky. Tvorba schematických poznámok 
ponúka žiakom možnosť divergencie, možnosť 
uplatnenia svojej tvorivosti. 

Schematické poznámky môžu vznikať 
v klasických žiackych zošitoch, na voľných listoch 
kancelárskeho papiera alebo na interaktívnej tabuli. 
Ich tvorba môže byť spočiatku časovo náročnejšia, 
ale nesmieme zabúdať na fakt, že túto formu práce 
môžeme použiť ako spôsob rekapitulácie výkladu. 
Od schematických poznámok neočakávame, že to 
budú umelecké diela. Očakávame, že schematické 

poznámky budú vizuálnou pomôckou, v ktorej sa budú najlepšie orientovať jej autori. Pri vytváraní poznámok 
boli žiaci nútení učivo rozobrať, pretransformovať súvislý text z učebnice do grafickej podoby. Vznikali tak 
divergentné poznámky, s vlastnou logickou štruktúrou, ktoré ich autori vedeli výborne čítať, teda spätne 
pretransformovať do textovej podoby. 

Veľkým prínosom je aj výchovný aspekt vyučovania, ktorý prináša iný, netradičný štýl tvorby, 
spracovania a prezentovania poznámok. Práca so schematickými poznámkami kladne ovplyvnila atmosféru 
vyučovacích hodín v triede, odbúranie stresu sa kladne odzrkadlilo aj na hĺbke a trvácnosti žiackych vedomostí 
z učiva regionálnej geografie Európy. Pri zavádzaní schematických poznámok si žiaci skúsili prácu so 
šablónami jednotlivých poznámkových listov (viac či menej vyplnenými). Elektronická verzia schematických 
poznámok sa nám výborne osvedčila aj preto, že ich obsah je možné jednoducho modifikovať a v maximálnej 
miere prispôsobiť potrebám konkrétnych žiakov. Možno aj preto asi najviac takéto poznámky zaujali 
a vyhovovali žiakom so  špecifickými poruchami učenia, tým, ktorí postupujú podľa špeciálneho výchovno-
vzdelávacieho programu, či majú redukované učivo zemepisu.  

 Viac ako tri štvrtiny žiakov ES pri 
svojich voľných odpovediach o obľúbených 
činnostiach na hodinách zemepisu vo 
výstupnom dotazníku, uvádzajú schematické 
poznámky a prácu s mapou a atlasom. Každý 
druhý žiak ES uvádza, že sa mu páčila 
atmosféra na hodinách geografie, ako aj 
osobnosť učiteľa a jeho výklad. Tretina 
žiakov KS vyjadruje negatívny vzťah 
k zemepisu a vo svojich voľných 
odpovediach uvádza, že sa im na hodinách 
zemepisu nepáči žiadna činnosť.      

Výsledky nášho experimentu 
dokazujú, že schematické poznámky zmenili 
prístup žiakov k práci, k učeniu sa a zároveň 
pozitívne ovplyvnili ich postoje k predmetu 
zemepis. Táto pozitívna zmena sa odrazila aj 
v zlepšení výsledkov žiakov vo 

vedomostných testoch. Hoci v prípade prvého parciálneho vedomostného testu z Východnej Európy rozdiel 
medzi skupinami nebol štatisticky významný, v prípade ďalšieho parciálneho vedomostného testu 
z Juhovýchodnej Európy už tento rozdiel bol štatisticky významný. Navyše skupina žiakov, ktorá mala 
skúsenosť so schematickými poznámkami, lepšie obstála aj pri výstupnom teste. Ich výsledky boli oveľa 
vyrovnanejšie a homogénnejšie. Aj percentuálna úspešnosť skupiny týchto žiakov bola v porovnaní so skupinou 
žiakov, ktorí nemali skúsenosť so schematickými poznámkami vyššia. 

 Obr.1: Ukážka schematických poznámok - Bielorusko

 Obr.2: Výpovede žiakov „Čo mám rád na hodinách zemepisu“ 
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Tab. 1: Dosiahnuté výsledky žiakov z testov 
 KS ES 
Východná Európa 47,10 % 51,73 % 
Juhovýchodná Európa 50,68 % 61,79 % 
Výstupný test 53,31 % 57,92 % 

 
Diskusia 
Štúdiom literatúry sme zistili, že problematike tvorby poznámok sa venuje len veľmi málo autorov [1, 6, 13] a to 
aj napriek tomu, že efektívna tvorba poznámok je učebná zručnosť, ktorú je potrebné u žiakov rozvíjať. 
Poznámkam z učiva zemepisu sa venovali niekoľkí autori pracovných zemepisných zošitov [2, 7, 12].  

Každý z nás má vlastnú predstavu o tom ako vyzerajú dobré poznámky. Niekto uprednostňuje súvislý 
text, či stručné písanie v bodoch, iný si jednotlivé informácie zapisuje do pojmových máp, ďalší by poznámky 
najradšej nepísal, veď má sluchovú pamäť alebo je dysgrafikom. Myslíme si, že pedagógovia by mali žiakov 
oboznámiť s viacerými možnosťami spoznámkovania učiva a od takmer identických poznámok v piatom 
ročníku postupne prechádzať  k tomu, aby sa žiaci naučili tvoriť vlastné efektívne poznámky spôsobom, ktorý 
im bude najviac vyhovovať. 

 
Záver 
Vizualizácia je schopnosť vnímať svet pomocou kognitívnych procesov a vizuálneho analyzátora, teda zraku. 
Mať vizuálnu schopnosť znamená byť vizuálne gramotný. Vizuálna gramotnosť v sebe zahŕňa nielen schopnosť 
čítať vnímané vizuálne objekty (pasívna vizuálna gramotnosť), ale zahŕňa v sebe aj schopnosť takéto objekty 
tvoriť, napríklad v podobe rôznych obrazov, schém, náčrtov či grafov (aktívna vizuálna gramotnosť). Jedným 
z prostriedkov vizualizácie učiva zemepisu sú schematické poznámky, ktoré vznikajú kombináciou obrázkov 
a textu. Dochádza tak k úzkemu prepojeniu verbálnej a neverbálnej zložky, pričom jedna zložka rozvíja druhú. 
Vzhľadom na to, že samotní žiaci navrhli jednotlivé grafické formy a textový obsah poznámok, jednotlivé 
geografické fakty si dokázali oveľa jednoduchšie zapamätať, dlhšie udržať v pamäti a spomienkou na grafický 
obrázok si vedeli vybaviť aj textové informácie. V prostredí základných škôl sa objavuje výrazná potreba čo 
najbližšieho priblíženia obsahu učiva žiakom. Čoraz častejšie v bežných triedach nájdeme integrovaných žiakov 
so špecifickými potrebami (či už nadaných alebo s poruchami učenia) a tak nie je možné učiť iba jedným 
spôsobom. Je  nutné hľadať aktívne a tvorivé prístupy, ktoré pozitívne ovplyvnia klímu v triedach, vytvárajú 
a umocňujú kladný vzťah žiakov k predmetu zemepis, prispievajú k trvalejším vedomostiam žiakov a zároveň 
komplexne rozvíjajú osobnosť. Schematické poznámky sú jednou z možností.  
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Úvod a formulácia cieľa  
Vážky (Odonata) sú rad hmyzu, ktorý je nielen mimoriadne zaujímavý, nápadný a na pohľad pekný, je to tiež 
skupina druhov významných pre vedu a prax. Z vedeckého hľadiska ide o evolučne staré a málo plastické 
živočíchy, ktoré medzi prvými kolonizovali vzduch – vyvinuli lietanie. Vážky sa v súčasnosti považujú za druhy 
s veľkým bioindikačným využitím v ekosystémoch vôd a mokradí. Z hľadiska praktickej ochrany prírody je o ne 
vo svete stále väčší záujem, jednak pre ich schopnosť indikovať stav ekosystémov, ako aj z titulu ohrozenia 
druhov. 
 Aj na Slovensku zaznamenal výskum vážok v posledných desaťročiach výrazný pokrok. Postupne 
pribúdajú údaje o výskyte druhov vážok na našom území aj odborníci na túto skupinu. V porovnaní s okolitými 
štátmi a s EÚ však Slovensko stále zaostáva nielen v stupni poznania tohto radu, ale aj v propagácii možností 
jeho využitia v praxi (napr. v ochrane prírody a vyučovaní biologických predmetov). 
 S cieľom priblížiť slovenskú odonatológiu k vyspelým európskym krajinám pripravila mimovládna 
organizácia Aqua vita – Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí (skrátene Spoločnosť Aqua 
vita, web: zivavoda.szm.sk) projekt Popularizácia odonatológie na Slovensku. Do projektu sú zapojení 
odborníci z Katedry ekosozológie a fyziotaktiky, Katedry ekológie a Katedry zoológie PRIF UK v Bratislave, 
Ústavu krajinnej ekológie SAV v Nitre, Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre a ďalší 
odborníci a dobrovoľníci zo Slovenska a zahraničia. Projekt je financovaný Agentúrou na podporu výskumu a 
vývoja (APVV) v rámci jej programu LPP. 
 Hlavným cieľom projektu je sprostredkovať verejnosti na Slovensku informácie o vážkach ako rade 
hmyzu a pokúsiť sa posunúť ochranu vážok, mokradí a prírody vyššie na hodnotovom rebríčku spoločnosti (tzv. 
flagship a umbrella species). Ďalším cieľom je oboznamovať odborníkov z inštitúcií ochrany prírody s našimi 
druhmi vážok a ich ekologickými nárokmi a takto prispieť ku skvalitneniu ochrany mokradí. Posledným cieľom 
je propagovať činnosť slovenských odonatológov a podchytiť potenciálnych budúcich mladých kolegov. 

 
Materiál a metódy 
Projekt sa začal realizovať v roku 2006 a jeho trvanie je naplánované na tri roky. Počas tohto obdobia budú 
vytvorené viaceré elektronické aj tlačené nosiče informácií, ktorými sa želané informácie budú dostávať 
k cieľovým skupinám. Zvolené boli moderné komunikačné technológie spolu s tradičnými a týmto spôsobom by 
mali byť oslovené všetky cieľové skupiny a ich vekové kategórie. Komunikácia s „konzumentom“ informácie 
by mala byť nenásilná – texty písané jazykom zrozumiteľným aj laikovi, kombinované s množstvom obrázkov 
a aj s hrami a návodmi na terénne cvičenia. 
 Spomedzi elektronických médií ide o internetovú stránku, propogačné CD/DVD a dokumentárny film. 
Tlačenými médiami sú plagát, sada pohľadníc a výstava. Okrem týchto médií budú informácie k cieľovým 
skupinám prinášané aj prostredníctvom príspevkov v odbornej a populárnej tlači a prednášok spojených 
s výstavou a premietaním filmu. 
 Jednotlivé médiá neobsahujú rovnakú informáciu, ale sa navzájom dopĺňajú a odkazujú na seba. 
Takýmto spôsobom sa verejnosť môže dostať od prvotných zaujímavostí uvedených na plagáte a pohľadniciach 
až k podrobným informáciám na internete a CD/DVD. 

 
Výsledky a diskusia 
Z plánovaných komunikačných médií už boli spracované tieto: internetová stránka, plagát, sada pohľadníc 
a výstava. Pracuje sa na príprave prezentačného CD/DVD a dokumentárneho filmu, ktorých dokončenie sa 
očakáva na konci tohto roka. 

Plagát a sada pohľadníc: Ide o komunikačné médiá prvého kontaktu. Obidve sú plnofarebné 
a graficky spracované tak, aby na prvý pohľad zaujali. Budú dodávané ako doplnkové materiály k výstave. Ich 
cieľom je zaujať jej návštevníka. 

Na plagáte sú uvedené zaujímavosti o vážkach, ktoré verejnosti väčšinou nie sú známe a ktoré môžu 
čitateľa zaujať. Na konci textu je zvýraznená internetová adresa web stránky, kde sa záujemca môže dozvedieť 
ďalšie a podrobnejšie informácie. 
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Sada pohľadníc sa skladá z 10 kusov pohľadníc zaradených do obálky. Na každej pohľadnici je 
vyobrazený jeden vzácny druh vážky, na zadnej strane je okrem iného jeho stručný opis a odkaz na internetovú 
adresu mapovania vzácnych druhov. Týmto spôsobom sa verejnosť nielenže môže naučiť spoznávať vzácne 
druhy vážok, ale dostáva aj možnosť zapojiť sa do ich štúdia a ochrany (v podstate ide o aplikáciu princípu 
flagship species). Výber druhov na pohľadniciach nie je náhodný, je to desať víťazných fotografií z verejného 
hlasovania, ktoré prebiehalo online na stránke a zapojilo sa doň okolo 300 hlasujúcich. Tento počet sa dá 
považovať za úspech, keďže v čase hlasovania stránka ako taká ešte nefungovala. 

Výstava: Jednoduchou a graficky pútavou formou zhŕňa najdôležitejšie informácie o vážkach na 
Slovensku. Tvorí ju 10 plnofarebných panelov rozmeru A0, vytlačených na banneri (trvanlivosť a skladnosť pri 
prevoze) a prispôsobených na zavesenie na stenu. Výstava je putovná a bude ponúknutá do múzeí, 
informačných centier a podobných inštitúcií zameraných na výchovu po celom Slovensku. 

Náplňou výstavy je postupné predstavenie vážok v SR. Začína sa od známych faktov (prvý panel - 
vývoj radu, kde sú vážky zasadené do kontextu vzniku Zeme, vývoja života, trilobitov, dinosaurov a ďalších 
všeobecne známych udalostí). Postupne sa cez menej známe skutočnosti (druhý panel – ontogenéza vážky, 
predstavuje všetky vývinové štádiá jedincov vážok od všeobecne známych imág až po takmer neznáme larvy) 
návštevník dostane až k pre väčšinu verejnosti novým informáciám (tretí a štvrtý panel sa zaoberajú stavbou tela 
imága a larvy, piaty až deviaty biotopmi vážok s uvedenými typickými druhmi, desiaty panel oboznamuje so 
stupňom poznania fauny vážok na Slovensku, ich ohrozením a ochranou a stručne predstavuje projekt). Výstavu 
je možné v priebehu ŠVK vidieť v priestoroch fakulty. 

Výstava, podobne ako ostatné tlačené materiály, odkazuje na internetovú stránku projektu aj na stránku 
mapovania vzácnych druhov. Tieto adresy si návštevník so sebou odnesie na propagačných materiáloch (plagát, 
pohľadnice) a neskôr sa k nim bude môcť vrátiť. Po dokončení filmu sa aj tento stane doplnkovým materiálom 
k výstave. Pri otvorení výstavy a po dohode aj v iných termínoch bude možné usporiadať prednášky o vážkach 
na Slovensku. 

Webstránka: Jej adresa je www.vazky.sk a stránka je tiež prezentovaná v rámci ŠVK. Ide o novinku 
v priestore slovenskej informačnej reality. Stránka venovaná vážkam u nás doteraz chýbala a Slovensko 
zaostávalo v tomto smere za väčšinou okolitých štátov a krajín EÚ. Stránka je v plnej verzii sprístupnená od 
1.1.2008 (zaregistrovaná bola na jar 2007, od leta 2007 fungovali provizórne verzie zamerané na diskusiu 
odborníkov a hlasovanie pri výbere pohľadníc, polofunkčná verzia s opisom našich druhov bola spustená 
v novembri 2007). 

Stránka je členená na logické celky – hlavné kapitoly a podkapitoly. Každá kapitola sa zaoberá jedným 
aspektom spracovanej témy. Štyri kapitoly popisujú všeobecné charakteristiky radu vážky (Pôvod a vývoj sa 
zaoberá fylogenézou a systémom, Stavba tela morfológiou, Životný cyklus ontogenézou a Biotopy prostredím, 
ktoré vážky osídľujú, a ich spoločenstvami). Samostatná kapitola Druhy žijúce na Slovensku je venovaná našim 
druhom s ich opisom, autekológiou, biogeografiou a ohrozením, jej súčasťou je aj fotogaléria poskytujúca 
(v rámci možností) obrázky samcov, samíc aj lariev. Význam vážok pre spoločnosť, ich ohrozenie, ochrana 
a informácie o odonatológii sú súčasťou kapitoly Vážky a človek. Všeobecné informácie o projekte, autoroch 
a partnerských organizáciách, mapa stránky a aktuálne informácie sú dostupné v rámci kapitoly Aktuality, hry 
a informácie. Do štruktúry tejto kapitoly sú zaradené aj interaktívne prvky, z ktorých v súčasnosti funguje 
posielanie pohľadníc a diskusné fórum návštevníkov stránky. V budúcnosti tu pribudnú online hry a veľký test 
odonatologických vedomostí. 

Stránka má stromovú štruktúru, vedúcu od hlavnej (indexovej) stránky cez úvodné stránky hlavných 
kapitol k stránkam a podstránkam jednotlivých podkapitol. Pri pohybe v stromovej štruktúre sa čitateľ dostáva 
ku stále podrobnejším a odbornejším informáciám. Úvodné stránky kapitol obsahujú len základné informácie 
(úroveň približne základnej školy), ktorých podanie je prispôsobené vnímaniu laickej verejnosti. Ďalšie 
informácie (prvé stránky podkapitol) zodpovedajú asi gymnaziálnemu učivu a podávané sú odbornejšie – sú 
použité vedecké pojmy, aj keď väčšinou len slovenské. Na konci stromovej štruktúry sú informácie, ktoré sú 
určené vážnym záujemcom, odborným organizáciám a vysokoškolákom, tieto sú už písané viac-menej 
odborným štýlom. 

Jednoduché používanie stránky a jej interaktivita sú zabezpečené viacerými spôsobmi: 
• Samozrejmosťou je používanie dokumentačných a vysvetľujúcich obrázkov a tabuliek v texte. 

Rovnako je samozrejmé prelinkovanie navzájom súvisiacich stránok z jednej aj viacerých 
hlavných kapitol. 

• Súčasťou každej kapitoly je online test vedomostí, kde si návštevník stránky môže overiť, či 
a ako problematiku zvládol. Test je automaticky po odoslaní vyhodnotený a používateľ je 
v prípade nesprávnej odpovede navigovaný na stránku vysvetľujúcu otázku, na ktorú 
odpovedal chybne. Test sa otvára v novom okne, takže v prípade viacerých nesprávnych 
odpovedí nie je nutné vracať sa k nemu zložitou cestou, stačí sa prepnúť do správneho okna. 
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• Odborné výrazy sú v texte označené ikonkou slovníka (tzv. slovník pojmov, ktorý je súčasťou 
kapitoly Aktuality, hry a informácie a v ktorom sú zhrnuté všetky slovníkové výrazy). Po 
nastavení kurzoru myši nad ikonku alebo pojem sa význam výrazu objaví v automatickom 
vyskakovacom okne, takže čitateľ sa môže prakticky okamžite a bez zdržania dozvedieť 
všetko potrebné k vysvetľovanému textu. Podobným spôsobom sú riešné aj niektoré 
informácie, ktoré si vyžadovali bližšie okomentovanie. Tieto sú označené ikonkou otáznika 
a vysvetlenie sa tiež objaví vo vyskakovacom poli, nie sú však zaradené do slovníka pojmov. 

Novinkou je pokus o zapojenie laickej verejnosti do vedeckej práce a ochrany vážok. Na tento účel je 
vytvorená stránka mapovania vzácnych druhov (www.vazky.sk/mapovanie), na ktorú idú odkazy až z troch 
hlavných kapitol. Po krátkom texte vysvetľujúcom ciele mapovania a postup pri odovzdávaní informácií do 
centrálnej databázy sa používateľ môže prekliknúť na formulárovú stránku. Na nej nájde viacero povinných 
a nepovinných polí, ktorých vypísaním poskytne najnutnejšie, resp. doplnkové informácie. Tieto budú slúžiť na 
neskoršie overenie pozorovania a databáza sa tak môže stať vhodným zdrojom „tipov“ pre odborný výskum. Zo 
stránok jednotlivých cieľových druhov sú tiež vedené linky na formulár s už preddefinovaným poľom „druh“. 
Stránka mapovania (spolu s ďalšími pripravovanými) bude využiteľná školami, centrami voľného času, 
krúžkami atď. pri terénnej práci s deťmi a mládežou. Motiváciou by sa pre ne mali stať plánované súťaže 
s odmenou pre víťazov vo forme pamiatkových predmetov vyrobených v rámci tohto a iných projektov 
Spoločnosti Aqua vita. 

Za krátky čas doterajšej prevádzky stránky je možné hodnotiť ju ako úspešný a prospešný projekt. Na 
diskusnom fóre boli zaznamenané pozitívne ohlasy, stránka pomohla študentom PRIF UK v príprave na skúšky, 
poslúžila pri odbornej diskusii k novelizácii vyhlášky o chránených druhoch ako aj pri výbere pohľadníc do 
sady Vzácne vážky Slovenska a poslaných bolo 166 virtuálnych pohľadníc. Celkovo bolo započítaných približne 
3500 prístupov na stránku. Proces jej tvorby ešte nie je ukončený, v budúcnosti sa ráta s pridaním kľúča na 
základné určovanie imág aj lariev, niektorých interaktívnych prvkov a zjednodušením jej štruktúry tak, aby bola 
pre používateľov prehľadnejšia. 

 
Záver 
Projekt Vážky.sk pomáha pri popularizácii odonatológie na Slovensku a prostredníctvom vážok ako tzv. 
„flagship species“ sa snaží posunúť ochranu prírody na hodnotovom rebríčku spoločnosti. Doteraz boli 
spracované pohľadnice, plagát, výstava a internetová stránka, stále sa pracuje na prezentačnom CD/DVD 
a prírodopisnom filme. Materiály vytvorené v projekte sa stávajú vhodnou pomôckou na environmentálnu 
výchovu. Projekt tiež prináša niektoré inovatívne prvky, ako je napr. zapojenie verejnosti do mapovania 
vzácnych druhov. 

 
Poďakovanie  
Za spoluprácu ďakujem všetkým, bez pomoci ktorých by projekt nebolo možné realizovať. Menovite Mgr. 
Igorovi Konvitovi, Doc. RNDr. Eve Bulánkovej, CSc., Doc. PaedDr. Stanislavovi Davidovi, PhD.,  
Mgr. Imrichovi Jakabovi a početným autorom fotografií. Projekt sa realizuje v rámci grantu APVV LPP-0157-
2006 Popularizácia odonatológie na Slovensku. 
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Úvod  
V rámci nových trendů ve vzdělávání se stále častěji uplatňují alternativní metody výuky zaměřené na žáka. 
Jednou z nich je také projektová výuka, která komplexně působí na žákovu osobnost nejen po stránce 
vědomostní, ale rozvíjí také myšlení, schopnost řešit problémy a smysl pro spolupráci, čímž formuje hodnoty 
a postoje žáků. Školní projekty posouvají hranice vyučování mimo školní zdi [1].  

Důležitá je spolupráce s různými institucemi. V tomto směru jsou velmi vstřícné zoologické zahrady, 
které se staly pevnou součástí výuky v mnoha školách. Zoologické zahrady dnes plní funkci osvětové 
organizace, kde se návštěvníci informace dozvídají jaksi samovolně. Je zde mnoho možností jak zajímavě předat 
široké veřejnosti vědomosti, motivovat je k ochraně přírody a tak ovlivnit postoje k životnímu prostředí. ZOO 
také poskytuje jedinečnou příležitost pozorovat exotická zvířata, mnohdy v přírodě na pokraji vyhynutí.    

Postoje a hodnoty k životu si budujeme v mládí, je tedy velmi důležité, aby si hlavně žáci ve školách 
uvědomovali důležitost ochrany životního prostředí. Pro pochopení ekologických a etologických souvislostí je 
spolupráce se ZOO velmi vhodná. 

Cílem bylo vytvořit kompletní školní projekt spolu s metodikou pro učitele a konkrétními radami tak, 
aby se dal využít v jakékoliv zoologické zahradě. Učitelé by zde měli nalézt i konkrétní doporučení pro realizaci 
projektu v ZOO Praha.  

 
Metody tvorby a ověřování projektu 
Školní projekty se pomalu zařazují jako součást výuky a často bývají realizovány právě v přírodovědných 
předmětech. Tento trend potvrdilo i dotazníkové šetření provedené v rámci celé České republiky v letech 2000-
2001 a 2003-2004, kterého se účastnily především učitelé fakultních škol [3]. Byl také proveden výzkum na 
téma spolupráce škol se zoologickými zahradami (Jedličková 2006). Z něj vyplynulo, že školy se ZOO 
spolupracují nejčastěji při monotematických exkurzích. Stále častěji jsou však požadována průřezová témata 
a zájem o zoologické zahrady roste. 

Mým cílem bylo propojení aktivizujících metod uplatněných v rámci školního projektu spolu se 
zájmem studentů a žáků o ZOO. Projekt byl nazván Život v ZOO, protože se zabývá různými aspekty 
a funkcemi ZOO jako organizace, jejich zaměstnanců a samozřejmě i chovaných živočichů, především 
ekologickými a etologickými záležitostmi .  
 Před vlastní tvorbou školního projektu jsem prostudovala literaturu týkající se charakteristiky 
a doporučených postupů vlastní tvorby školních projektů. Promyslela jsem aktivity, které jsem chtěla použít, 
způsob rozdělování do skupin a také formy a metody výuky (exkurze, beseda…), uspořádání ve třídě, časové 
rozložení, organizaci a jednotlivé fáze projektu spolu se závěrečným výstupem. Zároveň jsem se zabývala 
možnostmi hodnocení projektu a získání zpětné vazby. Na základě toho jsem vytvořila dotazník, kterým žáci 
projekt v závěrečné fázi anonymně hodnotili.  

Rozpracovala jsem zadání pro šest skupin žáků, tak aby každá z nich pokryla jinou oblast informací 
o zoologických zahradách a zároveň aby skupiny daly dohromady logický celek: 
• Skupina A: novináři-zoohistorikové měli za úkol zjistit, jak a z čeho vznikly ZOO a jak se měnily v čase 

a kam směřují dnes. Zároveň měli uvést přehled českých ZOO a blíže se seznámit s historií ZOO ve svém 
regionu. 

• Skupina B: novináři-tazatelé na základě vlastního vytvořeného dotazníku zjišťovali názor veřejnosti 
na zoologické zahrady a to v různých věkových kategoriích. 

• Skupina C: novináři-ošetřovatelé psali vše o zaměstnání ošetřovatele zvířat, zjišťovali jak vypadá jeho 
běžný den v zaměstnání, ale také sociální zázemí a podmínky. 

• Skupina D: novináři-veterináři měli poznat úlohu veterináře, co má vše na starost a co jeho povolání obnáší. 
Zároveň se zabývali pravidly chování návštěvníků v ZOO a jejich důvody. Psali také příběh o léčení nebo 
operaci chovance ZOO. 

• Skupina E: novináři–zoologové srovnávali život zvířat v lidské péči a v přirozeném prostředí a jejich 
výhody a nevýhody. Zjišťovali také chovatelské úspěchy a smysl plemenných knih. 
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• Skupina F: novináři-ekologové se zabývali důvody a rozsahem ohrožení živočišných druhů v přírodě a jak 
mohou pomoci a pomáhají ZOO. Zpracovávali také příběh na téma záchrana konkrétního druhu. 

 
Školní projekt Život v ZOO byl realizován celkem třikrát. Zúčastnili se žáci tercie a septimy 

na osmiletém gymnáziu v hodinách biologie a ekologie a žáci 1-4. ročníku osmiletého gymnázia v rámci 
ekologického semináře. 

 
Výsledky a diskuze 
Z návštěvy zoologické zahrady mohou žáci získat velmi mnoho. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že ZOO jsou 
mezi žáky oblíbené a žáci se rádi zapojí do všemožných aktivit. Učitelé by podle mne měli více využívat 
prostoru, který jim ZOO nabízí a nenásilnou a zábavnou formou žáky vzdělávat. Například znalost historie 
a osudu ZOO, kterou třída společně navštíví, může poskytnout žákům nový pohled. Je důležité, aby žáci nebrali 
návštěvu ZOO jen jako únik z vyučování, ale aby měla také nějaký smysl.  

Dnes se stále více diskutuje o předimenzování učiva a uplatňování alternativních metod. Já osobně 
shledávám za velmi zajímavou právě projektovou výuku. Školní projekty bych zařadila jako doplňkovou 
metodu, která se může uplatnit například před prázdninami nebo po pololetí, kdy je ve škole volněji. 
Při ověřování jsem sama použila školní projekt na začátku nového školního roku jako opakování z minulého 
ročníku. Velké uplatnění a úspěch měl projekt v nepovinném ekologickém semináři. Jsem přesvědčená, že pro 
žáky se zájmem o biologii a ekologii v rámci seminářů a různých přírodovědných kroužků jsou přírodovědné 
školní projekty ideální možností, jak využít potenciál žáků. To samozřejmě platí i pro jiné oblasti. Za velkou 
výhodu projektové výuky považuji spolupráci žáků a za největší plus skupinové práce považuji, že se žáci naučí 
naslouchat ostatním a tolerovat odlišné názory a tím pádem respektovat spolužáky. 

Podpořila bych názor Sitné [2] začínat se školními projekty co nejdříve, aby šly snáze uplatnit 
na vyšších stupních škol. Myslím si, že žáci se nejprve projektové vyučování musí „naučit”. Žádná třída, která 
se účastní projektu poprvé, hned nespolupracuje a trvá delší dobu než se žáci dohodnou a zjistí, co mohou 
vytěžit. Velmi pravděpodobné je, že na to přijdou až po několika projektech.  

Z vlastních zkušeností při vedení projektu jsem zjistila, že žáci si uvědomí přínos až mnohem později, 
když například řeší konkrétní situaci nebo mají spolupracovat s jinými lidmi či obhajovat své názory. V tom je 
podle mě podstata školních projektů, při realizaci je to vlastně taková škola hrou, ale následně v životě jsou 
zkušenosti získané při projektech velmi cenné. A to nejen pro žáky, ale i pro učitele.  

Uplatnění aktivizačních metod v rámci školního projektu mělo u všech tříd úspěch, což se projevilo 
v dotazníkovém šetření i v rozhovorech s žáky. 
 
Závěr 
Propojení aktivizačních metod užitých ve školním projektu na téma život v zoologické zahradě bylo úspěšné 
ve všech třídách, ve kterých se daný projekt realizoval. Využití přirozené motivace žáků a jejich vztahu 
k přírodě byl klíčový faktor vedoucí k ovlivnění jejich názorů a potenciálně i postojů. Zadané úkoly vedly 
k propojení školních a praktických znalostí i dovedností a poznání nových souvislostí. Dle hodnocení na základě 
rozhovorů s žáky a dotazníkového šetření se záměr školního projektu povedl, žáci se naučily vnímat ekologické 
souvislosti v přírodě i v lidské péči a na základě pozorování a zkoumání se ujasnili mnoho etologických 
zákonitostí. 

 
Poděkování 
Chtěla bych poděkovat RNDr. Kateřině Blažové za cenné rady a čas, který mi věnovala při přípravě mé práce 
i při její realizaci. Dále děkuji všem spolupracovníkům výchovně-vzdělávacího oddělení ze zoologické zahrady 
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