
ABSTRAKT 

 

Nelesná drevinová vegetácia predstavuje významný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok 

krajiny. V literatúre sa často označuje tiež ako rozptýlená či mimolesná zeleň. Nelesná drevinová 

vegetácia má nesmierny význam pre optimálne fungovanie intenzívne poľnohospodársky využívanej 

krajiny, pretože plní mnoho dôležitých funkcií v krajine. Predložená dizertačná práca sa zaoberá 

hodnotením súčasného stavu nelesnej drevinovej vegetácie a jej vzťahu k fyzicko-geografickým, príp. 

sociálno-ekonomickým podmienkam, jej historickým vývojom v zmysle zmien plošného zastúpenia 

a priestorových vzťahov v krajine. Na tieto účely boli vybrané dve fyzicko-geograficky odlišné 

lokality (územie na Kutnohorsku a v Bielych Karpatoch).  

Práca vychádza z vlastných dát získaných zberom v teréne (aktuálny stav) a digitalizáciou 

historických leteckých snímok a súčasných ortofotosnímok (plošný vývoj). Takto získané dáta boli 

ďalej analyzované vo vzťahu k podmienkam prostredia a k zmenám krajinnej štruktúry, ktoré sa udiali 

od 50. rokov 20. storočia až do súčasnosti. Porovnaním oboch území sa zistilo, že existujú určité 

odlišnosti v charaktere nelesnej drevinovej vegetácie v druhovom zložení, v prevládajúcom type či 

väzbe na stanovište. Analýzami historických zmien v plošnom rozsahu nelesnej drevinovej vegetácie 

boli zistené výrazné zmeny krajinnej štruktúry za posledných 60 rokov. Zníženie plošného zastúpenia 

nelesnej drevinovej vegetácie zapríčinili pozemkové reformy, socialistická kolektivizácia 

a intenzifikácia poľnohospodárstva. Významnú rolu v utváraní krajiny po roku 1989 začínajú hrať 

procesy extenzifikácie poľnohospodárstva a opúšťanie krajiny, ktoré sa prejavujú skôr v podhorských 

oblastiach (Biele Karpaty). 

Druhým zámerom bolo identifikovať rozdiely vo vývoji priestorovej štruktúry nelesnej 

drevinovej vegetácie medzi dvoma fyzicko-geograficky podobnými územiami (v Bielych Karpatoch), 

ktoré až do roku 1993 boli súčasťou jedného štátu, a zistiť príčinu týchto rozdielov. Jednou z nich sú 

odlišne nastavené dotačné politiky v oblasti ochrany prírody a krajiny či životného prostredia po roku 

1993 ako aj rozdielne sociálne podmienky. Súčasný trend opúšťania krajiny, pôdy sa tiež nemalou 

mierou odráža na krajinnej štruktúre či priestorovej štruktúre nelesnej drevinovej vegetácie. 

Výsledky z oboch území (Kutnohorsko, Biele Karpaty) sú publikované samostatne. V 

záverečnej časti práce sú dosiahnuté výsledky navzájom porovnané a kriticky zhodnotené. 


