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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.  

 

1. ÚVOD  

V 20. storočí nastali v Európe výrazné zmeny krajinnej štruktúry spôsobené 

intenzifikáciou a mechanizáciou poľnohospodárskej výroby. Pestrú krajinnú mozaiku, ktorá 

sa vyznačovala vysokou heterogenitou, nahradila monotónna krajina širokých lánov polí. 

Zmeny v priestorovom usporiadaní jednotlivých krajinných zložiek a prvkov majú za 

následok zmeny v energeticko-materiálnych tokoch, pokles biodiverzity, ekologickej stability 

a potlačenie polyfunkčného charakteru krajiny. 

Významnou zložkou vidieckej krajiny, ktorá zastáva dôležité funkcie, je nelesná 

drevinová vegetácia alebo rozptýlená zeleň. Sú to trvalé porasty drevín vrátane bylinného 

poschodia, ktoré nie sú lesom, poľnohospodárskou kultúrou ani súčasťou zástavby v krajine 

(Bulíř 1981; Mareček 2005).Význam drevinových porastov či solitérov vo voľnej krajine 

vedeli oceniť už naši predkovia, ktorí ich využívali nielen ako zdroj dreva, kvetov či plodov, 

ale aj ako ochranný prostriedok pred vetrom, slnkom, požiarom či eróziou, ako miesto 

odpočinku, estetický doplnok či orientačný prvok v krajine. V súčasnej krajine má nelesná 

drevinová vegetácia zásadný význam pre organizmy žijúce v poľnohospodárskej krajine. 
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Poskytuje im úkryt, potravu, slúži ako koridor a zdroj prirodzenej obnovy drevín. Má 

ekostabilizačný účinok, spoluvytvára krajinný ráz a pozitívne vplýva na ľudí. 

Predložená dizertačná práca prináša návrh jednotnej dokumentácie nelesnej drevinovej 

vegetácie v krajine a informácie o súčasnom stave z dvoch mapovaných území. Prispieva k 

poznaniu vzťahu nelesnej drevinovej vegetácie k fyzicko-geografickým, príp. sociálno-

ekonomickým podmienkam a k poznaniu historických zmien jej priestorového usporiadania, 

tiež v súvislosti s manažmentovými opatreniami pozemkov a poskytovanými dotáciami. 

 

2. CIELE PRÁCE  

Hlavným cieľom dizertačnej práce je hodnotenie nelesnej drevinovej vegetácie 

v krajine z krajinno-ekologického hľadiska a porovnanie dvoch fyzicko-geograficky 

odlišných území (Kutnohorsko a Biele Karpaty). Okrem toho bol v rámci Bielych Karpát 

porovnaný vývoj nelesnej drevinovej vegetácie na slovenskej a českej strane (z fyzicko-

geografického pohľadu dve relatívne homogénne území) od 50. rokov 20. storočia až do 

súčasnosti. 

K naplneniu hlavného cieľa vedú nasledujúce čiastkové úlohy: 

• návrh metodického postupu mapovania nelesnej drevinovej vegetácie, ktorý je možné 

využiť pri evidencii nelesnej drevinovej vegetácie;  

• zhodnotenie aktuálneho stavu nelesnej drevinovej vegetácie v dvoch odlišných 

územiach (Kutnohorsko, Biele Karpaty); 

• analýza väzby nelesnej drevinovej vegetácie na prírodné (fyzicko-geografické) a 

sociálno-ekonomické podmienky územia; 

• zhodnotenie historického vývoja nelesnej drevinovej vegetácie od roku 1949 až do 

súčasnosti využitím krajinných metrík; 

• zhodnotenie možnosti vplyvu a využitia dotačných politík Českej a Slovenskej 

republiky v oblasti ochrany prírody a krajiny a životného prostredia na vývoj a 

aktuálny stav zastúpenia nelesnej drevinovej vegetácie v krajine. 

Pracovné hypotézy: 

1. existuje rozdiel medzi záujmovými územiami (Kutnohorsko, Biele Karpaty) v 

plošnom zastúpení a charaktere nelesnej drevinovej vegetácie; 

2. rozdiely v plošnom zastúpení a charaktere nelesnej drevinovej vegetácie sú spôsobené 

rozdielnymi fyzicko-geografickými podmienkami území a rozdielnym historickým 

vývojom; 

3. existuje väzba nelesnej drevinovej vegetácie na prírodné, príp. sociálno-ekonomické 

podmienky územia;  

4. územia v Bielych Karpatoch sa líšia vo vývoji priestorového rozmiestnenia nelesnej 

drevinovej vegetácie v čase. 

 

3. METODIKA 

Analýza súčasného stavu nelesnej drevinovej vegetácie v krajine 

Informácie o aktuálnom stave nelesnej drevinovej vegetácie boli získané terénnym 

mapovaním, ktorému predchádzala manuálna digitalizácia nelesnej drevinovej vegetácie 
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v ArcGIS na podklade aktuálnych ortofotosnímok podľa stanovených veľkostných 

parametrov. 

Použitím vybraných štatistických metód bol sledovaný vzťah nelesnej drevinovej 

vegetácie k fyzicko-geografickým (nadmorská výška, sklon svahu, pôdny typ, biochory atď.) 

a sociálno-ekonomickým podmienkam územia (krajinná pokrývka, vzdialenosť od sídel atď.). 

Analýza historického vývoja nelesnej drevinovej vegetácie 

S cieľom analýzy historického vývoja nelesnej drevinovej vegetácie boli 

ortorektifikáciou upravené historické letecké snímky z roku 1949 a 1986. Zdigitalizovaná 

vegetácia bola následne podrobená krajinno-ekologickým analýzam, v ktorých boli použité 

základné krajinné metriky (počet prvkov, priemerná veľkosť prvkov, dĺžka okrajov atď.). 

Zmeny v plošnom rozsahu a rozdiely medzi územiami (Kutnohorsko, Biele Karpaty) boli 

štatisticky vyhodnotené. 

Aplikáciou priestorovej analýzy boli porovnané dve susedné územia v Bielych 

Karpatoch (slovenská a česká časť) z hľadiska zmien v priestorovej konfigurácii prvkov 

nelesnej drevinovej vegetácie. Výsledné rozdiely boli vyhodnotené vo vzťahu 

k manažmentovým opatreniam a dotačným platbám na trvalých trávnatých porastoch. 

 

4. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Dosiahnuté výsledky dizertačnej práce sú zhrnuté v piatich tematických okruhoch, 

ktoré boli na začiatku práce stanovené ako čiastkové úlohy: 

Návrh metodického postupu mapovania nelesnej drevinovej vegetácie 

Metodický postup terénneho mapovania bol inšpirovaný staršou literatúrou (Sláviková 

1987; Pellantová a kol. 1994) a navrhnutý pre výskum v rámci dizertačnej práce, ktorý kladie 

dôraz na krajinnú ekológiu a fyzickú geografiu. Na tieto účely boli údaje zisťované v teréne 

postačujúce. Avšak z krajinno-ekologického hľadiska by bolo vhodné podrobnejšie zmapovať 

funkčnosť jednotlivých porastov, tzn. aké úlohy, funkcie plnia v krajine (protierózna, 

klimatická, orientačná, estetická atď.). Bližším popisom ich významu by si široká verejnosť 

uvedomila pozitívne pôsobenie nelesnej drevinovej vegetácie na krajinu a súčasný prínos pre 

človeka.  

Výsledky mapovania je možné využiť na ochranu drevín rastúcich mimo les, ďalej ako 

podklad pre sledovanie zmien v krajine, pozemkové úpravy, návrh skladobných prvkov 

miestneho ÚSES (hlavne interakčné prvky), pre výber nových chránených či pamätných 

stromov alebo v procese hodnotenia krajinného rázu. 

V prípade využitia informácií mapovaných v teréne k iným účelom (starostlivosť 

o vegetáciu, evidencia nelesnej drevinovej vegetácie na rôznych hierarchických úrovniach) je 

nutné metodiku upraviť, resp. rozšíriť. Z dôvodu interdisciplinárneho charakteru tejto 

problematiky by bolo vhodné doplniť mapovanie o ďalšie údaje podrobnejšie popisujúce 

jednotlivé porasty rozptýlenej zelene. Pre potreby starostlivosti o dreviny sú dôležité 

podrobnejšie dendrologické charakteristiky ako napr. šírka a výška koruny (solitérne dreviny), 

veková kategória porastu, podiel drevín a druhov zastúpených v poraste (pokryvnosť) alebo 

detailnejšia charakteristika zdravotného stavu. 

Zhodnotenie aktuálneho stavu nelesnej drevinovej vegetácie 

Porovnaním územia na Kutnohorsku (s rozlohou 60,5 km
2
) a v Bielych Karpatoch 

(rozloha 51,5 km
2
) z hľadiska aktuálneho stavu priestorového usporiadania a charakteru 

nelesnej drevinovej vegetácie mapovanej v teréne boli zistené značné rozdiely. Podiel 
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rozptýlenej zelene v území v Bielych Karpatoch (2,6 %) je vyšší v porovnaní s územím na 

Kutnohorsku (1,5 %), čo je dané odlišným charakterom krajiny a vyplývajúcim využitím. Po 

odčítaní lesnej a zastavanej plochy z celkovej rozlohy území sa rozdiel v podiele nelesnej 

drevinovej vegetácie medzi územiami zmenšil (Biele Karpaty 3,4 %; Kutnohorsko 2,1 %). 

Podľa Machovca (1994) by mala rozptýlená zeleň zaujímať minimálne 1,5 % 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, aby bola schopná plniť svoje polyfunkčné poslanie. 

Nelesná drevinová vegetácia v území na Kutnohorsku napriek intenzívnemu 

poľnohospodárskemu využitiu túto hranicu prekračuje vďaka krajinárskym úpravám v okolí 

zámkov Kačina a Žehušice (parky a obory) a líniovým porastom v nivách riek. Avšak v danej 

lokalite existujú časti, ktoré potrebujú rozptýlenú zeleň bezpodmienečne doplniť či už 

z dôvodu zvýšenej eróznej činnosti vetra alebo nedostatočnej retenčnej schopnosti krajiny. 

Relatívna dĺžka líniovej zelene dosahuje vyššie hodnoty na Kutnohorsku (2,2 km/km
2
) 

v porovnaní s Bielymi Karpatmi (1,8 km/km
2
). Tento fakt je spôsobený nivným charakterom 

krajiny na dolnom toku Doubravy a Klejnárky (v území na Kutnohorsku), ktorý podmieňuje 

väčší výskyt líniových štruktúr. Je však nutné podotknúť, že nie všetky líniové porasty sú 

súvislé, obzvlášť pozdĺž vodných tokov a umelých vodných kanálov. 

Územia sa líšia v zastúpení nelesnej drevinovej vegetácie podľa lokality/stanovišťa. 

Kým na Kutnohorsku sa rozptýlená zeleň viaže na svetské a sakrálne pamätníky, v území 

v Bielych Karpatoch sa vyskytuje na tzv. kameniciach. Vyšší podiel stromovej vegetácie 

v plošných prvkoch na Kutnohorsku je spôsobený krajinárskymi úpravami a ich nepretržitou 

údržbou (zamedzenie náletu kríkov). V Bielych Karpatoch naopak majú väčšie zastúpenie 

kríkové porasty, ktoré vznikli spontánnym šírením. Z hľadiska zápoja porastov je podiel 

súvislých a nesúvislých porastov na Kutnohorsku pomerne vyrovnaný, kým v Bielych 

Karpatoch prevažuje porast súvislý. Porasty vzniknuté výsadbou majú jednoznačne vyšší 

podiel na Kutnohorsku z dôvodu prítomnosti Žehušickej obory a Kačinského parku a obory 

(krajinárske úpravy). Na druhej strane v Bielych Karpatoch prevládajú plošné prvky 

vzniknuté kombináciou výsadby i spontánneho šírenia. 

Druhové zloženie nelesnej drevinovej vegetácie je pestrejšie na Kutnohorsku z dôvodu 

prítomnosti geograficky nepôvodných druhov vysádzaných pozdĺž významnejších 

dopravných trás (Aesculus hippocastanum, Symphoricarpos albus, Acer negundo, Cornus 

alba, Spiraea sp.)  alebo spontánne sa šíriacich z intravilánu obcí do voľnej krajiny (Syringa 

vulgaris, Robinia pseudoacacia, Quercus rubra). V Bielych Karpatoch bol zaznamenaný 

výskyt agátu bieleho a orgovánu obyčajného pozdĺž ciest alebo v blízkosti sídla, avšak 

v minimálnom počte. Z hľadiska skladby domácich druhov sa územia líšia minimálne. 

Analýza vzťahu nelesnej drevinovej vegetácie k prírodným a sociálno-ekonomickým 

podmienkam 

V záujmovom území na Kutnohorsku bol zisťovaný vzťah nelesnej drevinovej 

vegetácie k biochorám ako zástupcom prírodných pomerov, ktoré korešpondujú s 

rozmiestnením pôdnych typov v území. Rozptýlená zeleň sa viaže najviac na roviny na 

sprašiach (korešpondujú s černozemou) a aluviálne roviny (korešpondujú s fluvizemou a 

černicou). Väzbu nelesnej drevinovej vegetácie na pôdne typy, predovšetkým fluvizem 

a černicu, potvrdili i výsledky z územia v Bielych Karpatoch, rovnako ako aj najnižšie 

zastúpenie rozptýlenej zelene na kambizemi.  

V území v Bielych Karpatoch bola zistená štatisticky významná závislosť plošného 

rozmiestnenia nelesnej drevinovej vegetácie od nadmorskej výšky, sklonu svahov 

a vzdialenosti od sídla. Závislosť rozptýlenej zelene od týchto parametrov sa na Kutnohorsku 

nesledovali, pretože ide o prevažne rovinaté územie s maximálnou amplitúdou nadmorských 

výšok 100 m. 
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Z hľadiska krajinnej pokrývky (CORINE Land Cover) sa nelesná drevinová vegetácia 

v oboch záujmových územiach viaže predovšetkým na extenzívne využívané krajinné typy – 

prevažne poľnohospodárska krajina s vysokým podielom prirodzenej vegetácie (Kutnohorsko 

– 3,3 ha/km
2
; Biele Karpaty – 4,2 ha/km

2
), trvalé trávne porasty (Kutnohorsko – 2,6 ha/km

2
; 

Biele Karpaty – 4,4 ha/km
2
), mozaika polí, lúk a pastvín (Biele Karpaty – 8,0 ha/km

2
) 

a športové a voľno-časové plochy (Kutnohorsko – 2,3 ha/km
2
), ktorými sa v tomto prípade 

myslí parková časť zámku Kačina. 

Zo sociálno-ekonomických faktorov bolo zaujímavé zistiť, či územia chránené zo 

zákona (krajinná pamiatková zóna, chránená krajinná oblasť) prispievajú k vyššiemu 

zastúpeniu nelesnej drevinovej vegetácie v krajine ako časti bez územnej ochrany. Na 

Kutnohorsku sa potvrdilo dvojnásobne vyššie zastúpenie bodových a plošných prvkov v 

krajinnej pamiatkovej zóne ako v území mimo nej. To však neplatí v prípade líniových 

porastov, ktoré majú naopak vyšší podiel mimo chránené územie. V území v Bielych 

Karpatoch je zastúpenie nelesnej drevinovej vegetácie mimo chránené územie jednoznačne 

vyššie vo všetkých troch kategóriách. Rozdiely v plošnom zastúpení nelesnej drevinovej 

vegetácie v chránenom území a mimo neho sú signifikantné v oboch územiach. Z výsledkov 

však vyplýva, že v prípade územia v Bielych Karpatoch neplatí predpoklad, že by územná 

ochrana zo zákona prispievala k vyššiemu podielu nelesnej drevinovej vegetácie v krajine. 

V území  na Kutnohorsku sa potvrdil vplyv rozptýlenej zelene v krajine na jej ráz. 

Podľa krajinárskeho hodnotenia Terplanu (Muranský 1975) väčšina záujmového územia 

spadá do harmonického typu krajiny, ktorý je charakterizovaný vyrovnaným vzťahom a 

estetickou rovnováhou medzi prírodou a človekom. Výsledky práce poukazujú na to, že sa 

nelesná drevinová vegetácia najviac uplatňuje v krajinných priestoroch so zvýšenou 

krajinárskou hodnotou (definícia podľa Muranského 1975), ktorými sú v tomto prípade 

komponované krajiny z obdobia feudálneho hospodárenia v krajine, krajiny s vyšším 

podielom drevinovej vegetácie (parky, obory, lesy, rozptýlená zeleň) a trávnych porastov či s 

vyšším zastúpením vodných prvkov (rybníky, jazerá, mŕtve ramená, mokrade, prirodzené 

vodné toky). V území na Kutnohorsku ide o krajinné priestory okolo zámku Kačina, 

Žehušickej obory, v nive rieky Labe, dolnej Doubravy a Klejnárky (krajinné priestory viď. 

Lipský a kol. 2013). 

Zhodnotenie historického vývoja nelesnej drevinovej vegetácie (krajinno-ekologická analýza) 

Rozdielny historický vývoj záujmových území v priebehu posledných 65 rokov 

vyplývajúci z fyzicko-geografických a sociálno-ekonomických podmienok spôsobil rozdielne 

zmeny vo vzájomných priestorových vzťahoch nelesnej drevinovej vegetácie v krajine. Na 

druhej strane vývojové trendy z hľadiska krajinnej mikroštruktúry prebiehali v oboch 

územiach podobne – celkové zníženie výmery nelesnej drevinovej vegetácie vo všetkých 

troch kategóriách (Tab. 1), pokles počtu prvkov a hustoty okrajov, nárast v priemernej 

veľkosti prvkov. Výsledky Kruskal-Wallisovho testu navyše preukázali signifikantné rozdiely 

v ploche nelesnej drevinovej vegetácie medzi rokom 1950 a súčasnosťou v oboch 

záujmových územiach (Tab. 1). Výnimku tvoria len bodové prvky v území na Kutnohorsku, 

kde rozdiel v ich ploche nie je štatisticky významný (p < 0,05). 

Odlišný vývoj nastáva v celkovom zastúpení nelesnej drevinovej vegetácie, kde podiel 

rozptýlenej zelene v Bielych Karpatoch klesá a v území na Kutnohorsku zostáva konštantný. 

Napriek tomu je plošné zastúpenie nelesnej drevinovej vegetácie v území v Bielych 

Karpatoch v súčasnosti vyššie, čo je dané charakterom územia. Výnimku tvoria bodové 

prvky, ktorých plošný podiel sa v súčasnosti v záujmových územiach vyrovnal. Na 

Kutnohorsku je táto hodnota udržiavaná vďaka prítomnosti zachovanej komponovanej krajiny 

chránenej ako krajinná pamiatková zóna. 
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Tab. 1 Plošná zmena nelesnej drevinovej vegetácie v období 1950 až súčasnosť v modelovom 

území na Kutnohorsku a v Bielych Karpatoch 

 Kutnohorsko (1950/2010) Biele Karpaty (1950/2011) 

m
2
 % p m

2
 % p 

Plošná -6 435 -6,5 0,0001 -213 629 -52,8 0,0001 

Líniová -31 698 -4,0 0,0001 -321 911 -22,1 0,0001 

Bodová -3 669 -17,5 0,7418 -105 225 -86,1 0,0001 

Spolu  -41 801 -4,5 0,0353 -640 845 -32,3 0,0001 

 

Priemerná veľkosť prvkov v území na Kutnohorsku rastie vo všetkých troch 

kategóriách nelesnej drevinovej vegetácie, pričom ich počet klesá. Je nutné upozorniť na 

veľké rozdiely medzi časťami komponovanej krajiny (zámocké parky a obory), riečnych nív 

Doubravy, Klejnárky a Labe s vyšším zastúpením vegetačných štruktúr a ostatným územím. 

Naproti tomu priemerná veľkosť prvkov nelesnej drevinovej vegetácie v Bielych Karpatoch 

rastie v sledovanom období len u líniových porastov. Tieto hodnoty sa v oboch územiach 

takmer vyrovnali. Razantný pokles vegetačných štruktúr v Bielych Karpatoch zapríčinili 

pozemkové úpravy a intenzifikácia poľnohospodárskej výroby na jednej strane a súčasne 

opúšťanie a zarastanie krajiny na strane druhej.  

Relatívna dĺžka líniových prvkov v území na Kutnohorsku klesla z 2,7 km/km
2
 (1950) 

na 2,2 km/km
2
 (2011). Avšak väčší pokles bol zaznamenaný v území v Bielych Karpatoch – 

z 2,8 (1950) na 1,8 km/km
2
 (2011). Obidve územia vychádzali z rovnakého stavu, zánik 

líniovej zelene však postihol viac vrchovinnú oblasť. Príčinou je veľkoplošná likvidácia 

brehových porastov ako sprievodný jav napriamovania a skracovania korýt vodných tokov 

v území a odstránenie líniových porastov na hranici pozemkov. 

V dôsledku skrátenia líniových porastov ako aj poklesu hustoty prvkov v krajine 

(počet na 1 km
2
) nastal súčasne nárast priemernej vzdialenosti od najbližšieho suseda. Táto 

hodnota rastie v oboch územiach vo všetkých kategóriách nelesnej drevinovej vegetácie, čo 

naznačuje, že sa zvyšuje miera izolovanosti prvkov v rámci kategórií nelesnej drevinovej 

vegetácie. 

Zhodnotenie vplyvu dotačných politík Českej a Slovenskej republiky na vývoj a aktuálny stav 

nelesnej drevinovej vegetácie 

S cieľom zistiť rozdiely vo vývoji nelesnej drevinovej vegetácie medzi Českou a 

Slovenskou  republikou z hľadiska prístupov v dotačnej politike a k manažmentovým 

opatreniam boli porovnané dve priľahlé oblasti v Bielych Karpatoch. I keď sú vybrané 

územia relatívne homogénne z hľadiska fyzicko-geografických podmienok a historického 

vývoja, existujú medzi nimi rozdiely v oblasti sociálneho vývoja. Kým slovenskú časť 

charakterizuje rozptýlené osídlenie, dlhodobý pokles obyvateľstva v dôsledku starnutia 

populácie a zmena trvale obývaných domov na rekreačne využívané (opúšťanie krajiny), 

česká strana sa vyznačuje súvislou zástavbou a miernejším poklesom populácie. To sa 

odzrkadlilo i vo vývoji nelesnej drevinovej vegetácie v oboch územiach, ktorý vykazuje 

odlišný priebeh (predovšetkým v prípade bodových prvkov). Napriek tejto skutočnosti sa 

všeobecné trendy vo vývoji krajinnej štruktúry nevymykajú trendom zaznamenaných 

v celoeurópskom kontexte. Avšak socialistická kolektivizácia, ako potvrdili mnohé štúdie 

z centrálnej a východnej Európy (Takács-György et al. 2007; Skaloš, Engstová 2010; 

Lieskovský et al. 2014) vrátane tejto, zanechala v krajine výraznejšie stopy v porovnaní so 

Západom. 

Z manažmentových opatrení, ktoré sa dotýkajú nelesnej drevinovej vegetácie, sa na 

slovenskom území uplatňuje prevažne kosenie a pastva, ktorých druhoradým účinkom je 
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i údržba nelesnej drevinovej vegetácie (zamedzenie sukcesnému šíreniu drevín). Na českej 

strane sa v posledných rokoch okrem pastvy a kosenia aplikujú i opatrenia vedúce priamo 

k obnove rozptýlenej vegetácie v krajine (odstránenie náletu, výsadba nových stromov). 

Rozdiely v dotačnej politike spočívajú hlavne v množstve a charaktere štátnych dotačných 

titulov. V prípade európskych dotačných programov sa uplatňujú na žiadateľov jednotné 

kritériá na získanie dotácie platiace pre celú Európsku úniu. Pre malých farmárov, ktorí 

významne prispievajú k udržateľnosti vidieka (Shmuchsmith, Rønningen 2011), sú však 

nedosiahnuteľné, pretože ich nespĺňajú (Bezák, Mitchley 2014). Výsledky práce tiež 

potvrdzujú, že súčasná Spoločná poľnohospodárska politika na Slovensku je pre podhorské 

oblasti nevhodne nastavená, pretože nerešpektuje lokálne ekologické a sociálne podmienky 

(Bezák, Mitchley 2014). 

 

5. ZÁVER 

Na záver možno konštatovať, že výsledky dizertačnej práce potvrdili pracovné 

hypotézy stanovené na začiatku práce. Porovnaním záujmových území na Kutnohorsku 

a v Bielych Karpatoch boli zistené rozdiely v aktuálnom charaktere nelesnej drevinovej 

vegetácie, ako aj vo vývoji jej plošného zastúpenia a priestorových vzťahov. Tieto rozdiely sú 

spôsobené odlišnými fyzicko-geografickými podmienkami území a historickým vývojom.  

Exituje vzťah medzi plošným zastúpením nelesnej drevinovej vegetácie a prírodnými 

a sociálno-ekonomickými podmienkami územia. Štatisticky významná závislosť sa 

preukázala medzi rozptýlenou vegetáciou a nadmorskou výškou, sklonom svahu, pôdnymi 

typmi, vzdialenosťou od sídla a krajinnou pokrývkou.   

Rozdiely medzi modelovými územiami v Bielych Karpatoch vo vývoji plošného 

zastúpenia nelesnej drevinovej vegetácie a krajinnej mikroštruktúry boli minimálne 

(s výnimkou bodových prvkov). Predpoklad rozdielov vychádzal z rozdelenia bývalého 

Československa na dva štáty, odlišných manažmentových prístupov v oblasti ochrany prírody 

a krajiny, z rozdielneho charakteru osídlenia a sociálneho vývoja. Napriek tomu, že od vzniku 

Českej a Slovenskej republiky ubehlo viac ako 20 rokov, rozdiely medzi štátmi (v dotačnej 

politike, manažmentových prístupoch atď.) sa v krajine vybraných území výraznejšie 

neprejavili. 
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ABSTRACT 

Non-forest woody vegetation is an important landscape feature of agricultural/rural 

landscape. Ph.D. thesis deals with evaluation of current state of non-forest woody vegetation, 

historical development and changes in configuration and composition in landscape. Non-

forest woody vegetation was investigated in two physical-geographical different model areas 

(Kutnohorsko Region and White Carpathians). The thesis is based on own data collected in 

the field and digitized on historical aerial photos and current ortho-photos. After that, data 

were analyzed in relation to natural conditions and changes of landscape structure since 50s of 

20
th

 century until present. Comparing both model areas, assumed differences in character of 

non-forest woody vegetation, species composition, dominated type as well as relation to 

habitats/locations were confirmed. However, rapid changes of landscape structure in the last 

60 years were caused by the same driving forces such as re-allotment, mechanization and 

intensification of agriculture. After 1989, processes such extensification of agriculture and 

land abandonment played the main role in landscape, especially in mountain regions.  

The second aim of the Ph.D. thesis was to identify changes in spatial configuration of 

non-forest woody vegetation in two physical-geographical similar model areas (in the White 

Carpathians), which were a part of one state until 1993, and identify causes of these changes. 

Present landscape structure as well as character and spatial configuration of non-forest woody 

vegetation reflect different subsidy politics in nature and landscape conservation or 

environmental protection as well as different socio-economic conditions of both model areas. 

One of the current phenomenon which influences landscape structure and landscape character 

as well is land abandonment typical for mountain regions. 

Results are elaborated separately for each study area (Kutnohorsko Region and White 

Carpathians). The comparison of them is the last part of the Ph.D. thesis.  

 

1. INTRODUCTION 

Dramatic changes in landscape structure occurred in Europe during the 20th century 

due to intensification and mechanization of agriculture. Heterogenic landscape pattern was 

replaced by monotonous landscape of wide block of fields. Changes in spatial configuration 

of landscape features and elements caused also changes in flows of energy and material, 

decrease in biodiversity and ecological stability and degradation of multifunctional character 

of landscape. 

Non-forest woody vegetation is an important feature of rural landscape which consists 

of stable woody vegetation, including the herbal floor, which is not a forest, an agricultural 

crop or part of the vegetation of any built-up areas in landscape (Bulíř, Škorpík 1987; 

Mareček 2005). It serves as a multifunctional provider of ecosystem services. Even our 

ancestors could appreciate the importance of non-forest woody vegetation in landscape. They 

used it not only as source of wood, flowers, fruits, but also as shelter, protection against fire, 

wind and erosion or as a rest place. Currently, it plays a significant role for organisms living 

in agricultural landscape because it provides food, refuge for them and serves as corridor or 

natural source of seeds (regeneration). Moreover, it has positive effect on ecological stability 

and landscape character.  

However, drastic decrease in the area of non-forest woody vegetation was recorded in 

both Western and Eastern Europe during the last 65 years. After the collapse of socialism in 

Eastern Europe, other driving forces influence landscape structure, especially in the mountain 

regions. 
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The presented Ph.D. thesis provides information about current state of non-forest 

woody vegetation and its relation to environmental conditions. Furthermore, it deals also with 

changes in the extent and spatial pattern of non-forest woody vegetation during the last 65 

years.  

 

2. AIMS  

The main aim of the Ph.D. thesis is evaluation of non-forest woody vegetation in 

landscape from the landscape-ecological point of view and comparison of two study areas 

which differs in physical-geographical conditions (Kutnohorsko Region, White Carpathians). 

Moreover, a trans-boundary comparison of spatial structure changes of non-forest woody 

vegetation between the Czech and Slovak Republic since 1950 in relation to forest and 

agricultural management and subsidies was done.  

 The main hypotheses are: 

• There is a difference between study areas (Kutnohorsko Region, White Carpathians) in 

the extent and nature of non-forest woody vegetation; 

• Differences in the extent and nature of non-forest woody vegetation have been caused 

by different physical-geographical conditions and historical development of study 

areas; 

• There is a relation of non-forest woody vegetation to natural, eventually socio-

economic conditions of the study area; 

• Study areas in the White Carpathians (trans-boundary comparison) differ in 

development of spatial pattern of non-forest woody vegetation. 

 

3. METHODOLOGY 

Following methods were applied in the Ph.D. thesis: 

• Orthorectification of historic aerial photos; 

• Digitization of non-forest woody vegetation from current and historic orthophotos; 

• Mapping non-forest woody vegetation in the field;  

• Interpretation and comparison of current state of non-forest woody vegetation in two 

study areas (Kutnohorsko Region, White Carpathians); 

• Evaluation of relation of non-forest woody vegetation to natural conditions using 

statistical methods; 

• Evaluation of historic changes in spatial pattern of non-forest woody vegetation using 

landscape-ecological analysis (metrics) and comparison of two study areas 

(Kutnohorsko Region, White Carpathians) using statistical methods; 

• Evaluation of historic changes in spatial pattern of non-forest woody vegetation in the 

context of management measures and subsidies (White Carpathians). 
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4. RESULTS AND DISCUSSION 

Results are summarized in following themes: 

Proposal of mapping and recording non-forest woody vegetation 

Methodology of mapping and recording was inspired by older literature (Sláviková 

1987; Pellantová a kol. 1994) and created with the stress on landscape ecology and physical 

geography. Data gathered by proposed method was of sufficient quality for achieving the 

aims of Ph.D. thesis. However, from the landscape-ecological point of view it would be 

suitable to add detailed information about function of each woody element. More information 

about their importance could contribute to understand their positive effects on landscape 

functioning and current contribution for people in general. For management purposes, 

dendrologic information such as width and height of solitaire crown, age category, proportion 

of species crown cover or detailed health are necessary. 

Results of mapping can be applied in nature conservation or serve as basis for 

monitoring of landscape changes, for proposal of stabilizing elements of local territorial 

system of landscape ecology, for selection of new protected trees or in the landscape character 

assessment. 

Current state of non-forest woody vegetation 

 Considerable differences in current state of non-forest woody vegetation were 

recognized between the study area in the Kutnohorsko Region and White Carpathians. The 

proportion of non-forest woody vegetation is higher in the study area in the White 

Carpathians (2.6 %) than in the Kutnohorsko Region (1.5 %). Comparing proportions only on 

agricultural land, difference between study areas decreased (White Carpathians 3.4 %; 

Kutnohorsko Region 2.1 %). According to Machovec (1994), non-forest woody vegetation 

should cover at least 1.5 % of agricultural land to provide functions properly. The proportion 

of non-forest woody vegetation in the Kutnohorsko Region is higher than this limit despite of 

intensive agriculture in the study area. It is due to landscaping activities from the past around 

the castle Kačina and Žehušice (parks) and linear vegetation in alluvial plains. On the other 

hand, there are parts where non-forest woody vegetation is missing. Therefore it is necessary 

to fill the gaps because of high wind erosion and low retention ability of landscape. 

 The relative length of linear elements is higher in the Kutnohorsko Region (2.2 

km/km
2
) in comparison to the White Carpathians (1.8 km/km

2
). As mentioned before, it is 

caused by alluvial character of landscape in the lower streams of the Doubrava and Klejnárka 

rivers which are accompanied by riparian vegetation. On the other hand, not all linear 

elements are continuous, especially those along drainage channels. 

 Non-forest woody vegetation differs in relation to locality/habitat. While in the 

Kutnohorsko Region it is related to secular and sacred monuments, in the White Carpathians 

it is connected with agrarian balks. Higher proportion of tree formation of patch elements in 

the Kutnohorsko Region is due to landscaping activities and parks, which are still managed 

(elimination of succession). In the White Carpathians, shrub formation has higher proportion 

(natural spreading by succession). For the same reasons, higher proportion of planted 

vegetation is in the Kutnohorsko Region and spontaneously formed vegetation in the White 

Carpathians. Species composition is more varied in the Kutnohorsko Region because of 

higher occurrence of not native species. Differences in autochthonous species composition are 

minimal. 

Relation of non-forest woody vegetation to natural and socio-economic conditions 

 Linear vegetation in the Kutnohorsko Region is related to alluvial plains, which 

correspond with mollic fluvisols. This relation was confirmed also in the White Carpathians. 
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The lowest proportion of non-forest woody vegetation is on cambisols. Moreover, significant 

relation between non-forest woody vegetation and elevation, slope and distance from 

settlements was determined in the White Carpathians. These relations were not tested in the 

Kutnohorsko Region because of plain character of landscape. 

 In terms of land cover, non-forest woody vegetation has higher proportion in 

extensively farmed landscape types such as land principally occupied by agriculture with 

significant areas of natural vegetation and pastures in both study areas (terms according to 

Corine Land Cover database). Furthermore, high proportion was also recorded in complex 

cultivation pattern in the White Carpathians and sport and leisure facilities in the Kutnohorsko 

Region (park around the castle Kačina).  

Presumption that protected areas determine higher proportion of non-forest woody 

vegetation was not confirmed in the White Carpathians. Higher proportion of scattered 

vegetation is outside the protected landscape area White Carpathians. On the contrary, this 

presumption was confirmed in the Kutnohorsko Region where higher proportion of non-forest 

woody vegetation is in the landscape conservation area Žehušicko. 

In the Kutnohorsko Region, influence of non-forest woody vegetation on landscape 

character was determined as well. Results show that non-forest woody vegetation has higher 

proportion in the parts with higher landscape value (as defined by Muranský 1975). These 

landscape parts are characterized by designed landscape from feudalism period (around the 

castles Kačina and Žehušice), higher proportion of woods (forest, parks, scattered vegetation 

etc.), water (ponds, lakes, wetlands, natural water streams) and grasslands (in this case 

alluvial plains of the Doubrava, Klejnárka and Labe rivers). 

Historical development of non-forest woody vegetation (landscape-ecological analysis) 

 Different changes in spatial pattern of non-forest woody vegetation in the last 65 years 

were caused by different physical-geographical conditions and socio-economic development 

of study areas. On the other hand, trends in area and number decreasing of non-forest woody 

vegetation and increasing of its mean patch size are similar in both study areas. According to 

the Kruskal-Wallis test, decrease in the area of non-forest woody vegetation between 1950 

and 2011 was significant in both study areas in all types of non-forest woody vegetation 

except from point elements in the Kutnohorsko Region (see Table 1). 

Table 1 Changes in the area of non-forest woody vegetation between 1950 and 2011 in the 

study area of the Kutnohorsko Region and White Carpathians  

 Kutnohorsko Region (1950/2010) White Carpathians (1950/2011) 

m
2
 % p m

2
 % p 

Patch -6,435 -6.5 0.0001 -213,629 -52.8 0.0001 

Linear -31,698 -4.0 0.0001 -321,911 -22.1 0.0001 

Point -3,669 -17.5 0.7418 -105,225 -86.1 0.0001 

Sum  -41,801 -4.5 0.0353 -640,845 -32.3 0.0001 

 

Differences between study areas are in the proportion of non-forest woody vegetation 

which decreases in the White Carpathians but is constant in the Kutnohorsko Region. Despite 

of that the proportion in the White Carpathians is still higher. Only point elements have the 

same proportion in both study areas in present. 

The mean patch size of non-forest woody vegetation in the Kutnohorsko Region 

increased in all types while the number decreased. By contrast, the mean patch size of non-

forest woody vegetation in the White Carpathians increased only in the case of linear 

elements. This value is comparable with the Kutnohorsko Region in present. Marked decrease 
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in the number of elements in the White Carpathians was caused by land consolidation and 

intensification of agriculture on one side and land abandonment and overgrowing on other 

side. 

The relative length of linear elements decreased in both study areas but the decrease in 

the White Carpathians was bigger due to removal of linear vegetation on plot boundaries and 

due to removal of riparian vegetation as a consequence of riverbed modifications. 

Subsequently, the mean distance from the nearest element as simple measure of isolation 

(expressed by the mean nearest neighbor index) increased. 

Effect of subsidy policies of the Czech and Slovak Republic on changes and current state of 

non-forest woody vegetation 

 Two neighboring study areas in the White Carpathians were compared to find out 

differences between the Czech and Slovak Republic in spatial pattern changes of non-forest 

woody vegetation in the context of subsidies and management approaches. Despite of the 

homogenous physical-geographical conditions of both study areas they differ in socio-

economic development. While the Slovak part is typical for the dispersed type of settlement, 

settlement in the Czech part is continuous. Long-term decrease in population density since 

1950 was similar in both parts. However, population decrease in the Slovak part resulted from 

emigration and the aging of population. Permanently inhabited houses of dispersed 

settlements were partially converted into recreational houses. Such population development 

affected also spatial pattern changes of non-forest woody vegetation which were different in 

both study areas (especially in the case of point elements). On the other hand, trends in 

landscape structure changes are similar to trends in the European context. However, socialist 

collectivization affected landscape more negatively (Takács-György et al. 2007; Skaloš, 

Engstová 2010; Lieskovský et al. 2014) in comparison with Western Europe. 

 In terms of management measures which touch non-forest woody vegetation, only 

grazing and mowing of grasslands (secondary effect is preservation of non-forest woody 

vegetation) are applied in the Slovak part. By contrast, management measures leading directly 

to restoration of non-forest woody vegetation have been applied in the Czech part recently 

(planting of new trees, removal of natural seeding). Differences in subsidy policies between 

states lie in the number and nature of subsidies. In the Czech Republic, there are more state 

subsidy programs aimed at common landscape. In the context of European subsidies, uniform 

criteria common for whole European Union are applied on applicants for support. The small 

farmers who can significantly contribute to sustainability of rural areas (Shucksmith and 

Ronningen 2011) are often out of reach of these payments. Recent agricultural policy in 

Slovakia prioritises the existence of larger farms, which originated from collectivization 

period and persisted until the present (Bezák, Mitchley 2014). This is relatively common in 

the region of Central and Eastern Europe (Lerman et al. 2004). The findings contribute to 

conclusions of Bezák and Mitchley (2014) that the current system of the Common 

Agricultural Policy in Slovakia is unfavourable for mountain areas and ignore local ecological 

and social conditions. 

 

5. CONCLUSION 

Results of the Ph.D. thesis confirm the hypothesis named at the beginning of the 

research. Comparing study areas in the Kutnohorsko Region and in the White Carpathians, 

differences in current state and nature of non-forest woody vegetation as well as in changes in 

the extent and spatial pattern were observed. They resulted from different physical-

geographical conditions and historic development of study areas. Relation of the extent of 

non-forest woody vegetation to natural and socio-economic conditions of the study area was 
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recognized. Significant relation was confirmed between non-forest woody vegetation and 

elevation, slope, soil type, distance from the settlement and land cover. Results of trans-

boundary comparison in the White Carpathians show that differences in spatial pattern and 

extent changes between study areas were minimal (except from point elements of non-forest 

woody vegetation). Presumption of differences proceeded from different social and settlement 

development and the split of former Czechoslovakia and formation of two independent states 

which resulted in different management approaches to nature and landscape conservation and 

national subsidy systems. Although the split happened 20 years ago, differences in this 

context had no considerable effects in the landscape of study areas so far. 
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