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1 ÚVOD
1.1 Problematika a cieľ práce
Je pochopiteľné, ţe so všestranným rozvojom spoločnosti narastajú aj jej potreby a poţiadavky. Ich
uspokojovanie sa odráţa v organizácii ţivota spoločnosti a cez spoločenskú deľbu práce sa premieta do
krajinného priestoru. Môţeme tieţ povedať, ţe spoločnosť si uspokojuje potreby a realizuje záujmy
prostredníctvom príslušných rezortov. Špecializácia sa pri uspokojovaní potrieb spoločnosti stala jej
nevyhnutnou a progresívnou črtou, niekedy však zachádzajúcou do krajnosti, vidiac len svoje odvetvie
činnosti, svoj záujem.
So špecializáciou v spoločenskom ţivote úzko súvisela aj jednostranná diferenciácia vo vede,
nevynímajúc geografiu (pozri E. Mazúr [87]), ktorej práve syntetický | akcent bol a je vlastný [45,48, 87,129 a
i.]. Absencia syntetických pohľadov vyústila najmä do problémov spoločenskej praxe. Riešenie týchto
problémov, harmonické zosúladenie záujmov spoločnosti a ich organizácia v priestorovom kontexte, našlo
primeraný odraz hľadania aj v geografii ako priestorovej vede [1,16,44,68,70,87,129, 146 a i.].
Znovu oţivené priestorovo-syntetické tendencie našli svoje miesto a vyjadrenie aj v našej geografii. V
snahe o komplexný pohľad a prepojenie na prax, priblíţili sa im viaceré postupy integrovaného výskumu
krajiny, v zmysle geografie chápané uţšie a orientované zväčša len na zhmotnený prejav interagujúcich
prírodných a len zriedka aj socioekonomických zákonitostí zemského povrchu (krajinnej sféry). Najnovšiu
koncepciu poznávania krajiny a riešenia jej priestorovej organizácie sformulovali v podobe krajinnej syntézy
E. Mazúr, J. Drdoš a J. Urbánek [26, 103, 151], pričom predstavili jej logické princípy a metodickú osnovu.
Z tejto bázy vychádzame aj v našej práci — pri poznávaní krajiny Liptovskej kotliny .a riešení jej
priestorovej organizácie. Poznanie chce odhaliť mechanizmus fungovania krajiny ako systému, jeho kľúčové
vlastnosti a interakcie aj v súvislosti s uspokojovaním a realizovaním ďalších poţiadaviek a záujmov

spoločnosti. V diagnóze krajiny preferujeme predovšetkým tie vlastnosti prírodnej a socioekonomickej sféry,
ktoré preukazne interagujú v krajinnom systéme a majú priamy, materiálny odraz v jeho priestorovej
štruktúre. Diagnóza krajiny s dôrazom na materiálny prejav týchto vlastností (najmä vlastností zo
socioekonomickej sféry) zuţuje objekt nášho
riešenia, ale s cieľom zreteľnejšie odhaliť limity a moţnosti uplatnenia rôznych, prípadne aj nemateriálnych
záujmov spoločnosti v krajinnom priestore ako matérii. Ide najmä o hodnotenie potenciálu tých záujmov
spoločnosti, ktorých realizácia sa výrazne vzťahuje na materiálnu a priestorovú dimenziu krajiny. V súlade s
koncepciou krajinnej syntézy práca si kladie za cieľ riešiť zároveň záujmy spoločnosti v krajine v zmysle ich
priestorovej koexistencie, riešiť problém ich priority aj merania a riešenie premietnuť do návrhu krajinného
plánu. V tomto zmysle chce posunúť poznanie do prognostickej roviny a predstaviť jedno zo základných
východísk pre rozhodovanie v územno-plánovacej praxi, ako aj pre riadenie krajiny v rezortných a správnych
inštitúciách.
Úvodom autori vyjadrujú poďakovanie akademikovi E. Mazúrovi, vedeckému redaktorovi, za odborné
vedenie počas tvorby tejto práce, doc. RNDr. Ľ. Mičianovi, CSc., recenzentovi, za cenné a konštruktívne
pripomienky k práci a RNDr. J. Drdošovi, DrSc., za mnohé usmernenia a rady pri jej spracovávaní. Zároveň
ďakujú všetkým spolupracovníkom, ktorí svojimi radami a konzultáciami prispeli vylepšiť predkladanú
prácu.
1.2. Vymedzenie záujmového územia a jeho geografická poloha
Liptovská kotlina je jadrom svojrázneho geografického regiónu, historicky aj spoločensko-etnicky
známeho ako Liptov. Individuálnosť jeho územia je zrejmé z konfrontácií od historicko-kartografických prác,
aţ po moderné regionálne klasifikácie. Z posledných spomenieme práce J. Hromádku [51], M. Lukniša a P.
Plesníka [76], M. Lukniša [74] aţ po najnovšie regionálne geomorfologické členenie E. Mazúra a M. Lukniša
[107]. Z tejto práce vychádza aj vymedzenie nášho záujmového územia.
Liptovská kotlina spolu s Popradskou kotlinou a Tatranským podhorím je súčasťou celku Podtatranskej
kotliny vo Fatransko-Tatranskej oblasti. Morfologicky predstavuje výraznú depresiu lemovanú vysokými
pohoriami hôľneho a glaciálneho typu. Na severozápade a severe tektonická línia určuje ostrý kontakt kotliny
s Choč- skými vrchmi a Tatrami, ktorý prevaţne morénové Tatranské podhorie na SV čiastočne zmierňuje.
Plochý chrbát flyšovej pahorkatiny (Štrbský prah) tvorí jej východnú hranicu s Popradskou kotlinou.
Relatívne niţšie obmedzenie kotliny z juhovýchodu tvorí Vaţecký chrbát z celku Kozích chrbtov, ktorý
vybieha do kotliny aţ po Liptovský Hrádok. Z juhu zlomovo-flexúrne ohraničujú kotlinu Nízke Tatry a na
západe Veľká Fatra.
Kotlina tvaru mierne podlhovastej elipsy v smere Z—V dosahuje od Ruţomberka po Tatranskú Štrbu
dĺţku 58 km. Najširšia (17 km) je v priestore vodnej nádrţe Liptovská Mara medzi Kvačanmi a Laziskom.
Plošne zaberá asi 600 km2 a jej nadmorská výška sa pohybuje od 480 m v Ruţomberku aţ nad 1 000 m pod
úpätím Tatranského podhoria.
Vnútorne ju E. Mazúr a M. Lukniš [107] geomorfologicky rozdelili na 7 častí. Široké nivy Váhu a Belej
(Liptovské nivy) sú v kotline situované asymetricky. Vyšší, pahorkatinový stupeň zaberajú na juhu kotliny
Ľubelská pahorkatina a Galovianske háje, navzájom ešte reliéfovo a pozične diferencované. Chočské
podhorie a Matiášovské háje tvoria najvyšší podvrchovinný stupeň na severozápade. Ten môţeme podľa
absolútnej nadmorskej výšky vyčleniť aj v rámci Smrečianskej a Hybianskej pahorkatiny, najmä v blízkosti
Tatier a Tatranského podhoria.

1.3. Súčasný stav poznatkov o skúmanom území
Podrobná analýza územia, vychádzajúca z terénneho výskumu a zo súčasných poznatkov o krajine, je
úvodným krokom diagnózy skúmaného územia. Z tohto hľadiska chceme poukázať na základné práce
prispievajúce k poznaniu Liptovskej kotliny, osobitne so vzťahom k problematike geografického výskumu
krajiny.
Základnou štúdiou, ktorá sa komplexne zaoberá geologickým podkladom Liptovskej kotliny, je práca P.
Grossa, E. Kôhlera et al. [41], Prezentuje moderné poznatky o jej geológii, stratigrafii, petrografii a chemizme
paleogénnych sedimentov a zároveň sa dotýka poznania kvartéru, tektoniky a hydrogeologických pomerov.
Geomorfologickým výskumom a špeciálne výskumom riečnych terás sa v Liptovskej kotline venoval najmä
A. Droppa [27, 28, 29, 30, 31]. Čiastočne sa reliéfom územia zaoberajú práce [78, 147]. K poznaniu reliéfu
severovýchodnej časti kotliny však významne prispel M. Lukniš [74],
Klimatickými podmienkami skúmaného územia sa sčasti zaoberajú práce [63, 130]. V prácach [35,150] sa
podrobne hodnotia hydrogeologické pomery a podzemné vody územia. Povrchové vody Liptova analyzuje
práca [5]. O poznanie pôdneho krytu kotliny sa najviac zaslúţili práce K. Klobušického a V. Linkeša [62,73] a
príspevok M. Koreňa [67], Otázkam rekonštrukcie pôvodnej prirodzenej vegetácie Liptovskej kotliny sa
venoval J. Michalko [115]. Súčasnou vegetáciou sa zaoberajú viaceré práce [13, 49, 64, 141],
Problematike minerálnych prameňov sa špeciálne venuje práca [32]. Charakteristiku základnej siete
prírodných výtvorov a chránených území podávajú práce [18,37], Otázkami vyuţitia zeme v Liptovskej
kotline sa podrobne zaoberajú práce F. Ţigraia [159, 160]. P. Mariot [92] sa venuje problémom rozvoja
cestovného ruchu v oblasti vodnej nádrţe Liptovská Mara. Pokusom o komplexnejší pohľad na toto územie je
práca E. Kandovej [60], M. Lehotský [71] vyuţíva exaktný prístup pri hodnotení prvotnej a druhotnej
štruktúry krajiny z východnej časti kotliny. V zmysle integrovaného prístupu k poznaniu a hodnoteniu
prírodnej krajiny Liptovskej kotliny prispievajú viaceré práce J. Drdoša [13, 22, 23,25]. Analýzu a syntézu
prírodnej a súčasnej krajiny Liptovskej kotliny prezentuje J. Oťaheľ [124, 126]. O integráciu v zmysle
jednotnej krajiny a o jej klasifikáciu pomocou analýzy hlavných komponentov sa pokúsili Š. Poláčik a J.
Oťaheľ [134] na príklade západnej časti Liptova.

4 RIEŠENIE PRIORITY ZÁUJMOV V PROGNOSTICKOM KONTEXTE
4.1 Funkcia areálu v krajine a funkčná delimitácia
Diagnózu potenciálov a poznanie ich miery intenzifikácie môţeme v súlade s G. Haasem [43] označiť ako
katalyzačné predpoklady uplatnenia ekonomicko-technických a sociálnych funkcií. Ich realizácii v
konkrétnom krajinnom priestore Liptovskej kotliny musí v projekčnej praxi predchádzať rozhodovací proces,
ktorý má vyriešiť problém ich hierarchie a zosúladenia. Celospoločenský záujem je vychádzať z koncepcie
viacúčelového vyuţitia krajiny. Problém priority pri racionálnej organizácii vyuţitia krajiny je podnetom na
uvaţovanie v inej vyjadrovacej rovine, preferovanej najmä v územnoplánovacej praxi, ktorou je kategória
funkcie priestoru alebo funkcie územia. Funkcia územia odráţa kľúčové vzťahy medzi spoločenskou a
prírodnou vrstvou v krajine. Zvyčajne však funkciu areálu chápeme z pozície ţivota a aktivity spoločnosti v
krajinnom priestore, v zmysle uspokojovania spoločenských potrieb. A. A. Minc a V. S. Preobraţenskij [117]
spájajú význam pojmu funkcia v jeho sociálnom zmysle s upevnením systémového prístupu v spoločenských
vedách, s prenosom ťaţiska výskumu na odhalenie štruktúry a mechanizmu fungovania skúmaných systémov.
Inými slovami, riešenie priority zahŕňa aj riešenie vzájomných interakcií (kompatibility) funkcií. V
nadväznosti na poznanie potenciálu krajiny a limitov únosnosti [89], riešenie priorít funkcií a ich priestorovej
organizácie v krajine posúva projekciu a realizáciu do preventívno-terapeutickej roviny. V koncepcii krajinnej
syntézy predstavuje funkčnú delimitáciu, rozpracovanie alternatív racionálneho vyuţitia krajiny v zmysle
harmonického zosúladenia funkcií a ich fungovanie v krajine. Podľa metodických princípov na riešenie
hierarchie spoločenských záujmov a ich priestorovej organizácie v krajine vyuţívame postupy funkčnej
delimitácie pomocou techniky analýzy hlavných komponentov.
4.2 Vyhodnotenie funkčnej delimitácie analýzou hlavných komponentov
Diagnózou a meraním desiatich základných potenciálov:
PI —potenciál krajiny na urbanizáciu podľa prírodných vlastností,
P2 — na urbanizáciu podľa socioekonomickej (sídelnej) štruktúry,
P3 — na výstavbu komunikácií,
P4 — na poľnohospodárstvo,
P5 — na vodné hospodárstvo na báze podzemných vôd,
P6 — na vodné hospodárstvo na báze povrchových vôd,
P7 — na rekreáciu,
P8 — na cestovný ruch,
P9 — na lesné hospodárstvo,
P10 — na ochranu prírody
Sme sa v projekčnej a realizačnej rovine dostali pred problém ich komplexného hodnotenia, riešenia ich
priorít, hierarchie a priestorovej organizácie v krajine. V zmysle metodických princípov na riešenie
vyuţívame jednu zo základných metód multivariačnej štatistiky, t.j. na tento účel vhodnú a uţ otestovanú
analýzu hlavných komponentov.
Vieme, ţe niektoré základné potenciály majú určité spoločné vlastnosti, sú navzájom viac alebo menej
závislé. Je to zrejmé aj z istej príbuznosti a vzájomnej nadväznosti viacerých spoločenských aktivít, resp. z
podobných podmienok, ktoré sú predpokladom ich realizácie (pozri pouţité kritériá merania). Tieto závislosti
môţeme zbeţne identifikovať porovnaním máp základných potenciálov (počítačové číslicové mapy 4—13).
Konkrétnejšie ich priblíţi korelačná matica (tab. 1), ktorej výpočet je úvodnou operáciou pre analýzu
hlavných komponentov. Obsahuje 45 korelačných koeficientov, vyjadrujúcich pozitívnu či negatívnu
orientáciu interakcií vstupných potenciálov a silu ich vzájomnej závislosti. Orientačne naznačujú teda aj
problém priestorovej koexistencie a kompatibility potenciálnych funkcií. Z analýzy korelačnej matice vyplýva
napr. istá korelácia medzi PI — potenciálom na urbanizačné zámery podľa prírodných podmienok a P3 —
potenciálom na výstavbu komunikácií (koeficient +0,48) ďalej medzi P9 — potenciálom na lesné
hospodárstvo a P10 — potenciálom na ochranu prírody (+0,48), silnejšia korelácia je medzi P7 —
potenciálom na rekreáciu a P8 — potenciálom na cestovný ruch (+0,68). Spomenuté korelácie naznačujú, ţe
tieto potenciálne funkcie majú spoločné mnohé — aj priestorové vlastnosti, nesú rovnaké informácie. Z
hľadiska stratégie plánovania v regionálnej mierke a z hľadiska zjednodušenia ďalšieho merania je vhodné
vstupné potenciály transformovať (integrovať) do komplexnejších ukazovateľov — komponentov, navzájom

uţ nezávislých, ktoré interpretujeme v rovine celospoločenských záujmov. Transformáciu umoţňuje analýza
hlavných komponentov.
Komponentná matica (tab. 2) vyjadruje 4 základné dimenzie (nové premenné), ktoré vystihujú
integrovanú štruktúru krajiny Liptovskej kotliny v zmysle projekcie spoločenských záujmov. Jej interpretáciu
robíme podľa komponentných váh, pričom prihliadame na najvyššiu (absolútnu) hodnotu komponentných váh
potenciálov v celej matici.
Tab. 1. Korelačná matica základných potenciálov [ ri,j ≥ abs (±0,2)]
P1

P2

P3

P1

1

P2

0,22

1

P3

0,48

0,20

P4

-0,20

P5

P6

P7

P8

0,39

1
-0,28

0,34

1

P7

-0,34

-0,27

-0,23

0,21

1

P8

-0,41

-0,26

-0,29

0,24

0,68

-0,25

-0,24
-0,27

P10

P10

1

P6

P9

P9

1
0,21

P5

P4

-0,20

0,33

1
0,33

1

0,47

0,47

1

Komponent 1
Zjednocuje tieto základné potenciály v poradí podľa komponentných váh: P3 — potenciál na výstavbu
komunikácií (komp. váha +0,69), P5 — potenciál na vodné hospodárstvo na báze podzemných vôd (+0,54), PI
— potenciál na urbanizáciu podľa prírodných vlastností (+0,52).
Komponent teda vyjadruje vhodnosť na stavebné, urbanizačné zámery, podmienené prírodnými
predpokladmi. Pri funkčnom riešení ho interpretujeme ako potenciál krajiny na výstavbu komunikácií a
urbanizáciu na báze prírodných vlastností. Predstavuje prírodnú ponuku krajiny pre bliţšie nešpecifikované
záujmy urbanizácie, ktoré v konkrétnej projekcii môţe stimulovať potenciál na vodné hospodárstvo podľa
podzemných vôd, priestorovo identifikovateľný najmä v prípade detailného riešenia postupom opísaným
ďalej v komponente 3.
Tab. 2. Matica hlavných komponentov [komponentné váhy ≥ abs (±0,2)]

PI
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

K0MP. 1.
KOMP. 2.
KOMP. 3.
0,522
0,377
-0,540
0,695
0,281
0,681
0,542
-0,212
-0,367
-0,439
-0,566
-0,541

KOMP. 4.

-0,414

0,734
0,570

Komponent 2
Jeho interpretácia je pomerne jednoduchá, pretoţe zjednocuje potenciál krajiny na rekreáciu a potenciál na
cestovný ruch: P7 — potenciál na rekreáciu (—0,56), P8 — potenciál na cestovný ruch (—0,54).
V mape funkčnej delimitácie ho identifikujeme ako potenciál krajiny na rekreáciu a cestovný ruch (R). V
regionálnej stratégii ich moţno projektovať v rámci jedného spoločenského záujmu. Komponent 3
Vyjadruje dve komplexné, nepriamo závislé vlastnosti zviazané s kladnou, resp. zápornou orientáciou
komponentných váh. Na jednej (kladnej) strane je: P4 — potenciál na poľnohospodárstvo (+ 0,68) a na druhej
(zápornej) je:
P2 — potenciál na urbanizáciu podľa socioekonomickej (sídelnej) štruktúry (—0,54), P6 — potenciál na
vodné hospodárstvo podľa povrchových vôd (—0,43).
Interpretácia prvej vlastnosti je jednoznačná. Druhú nezávislú vlastnosť komponentu, integráciu
potenciálov P2 a P6 môţeme vysvetliť väzbou súčasnej sídelnej štruktúry na väčšie povrchové toky.
Veľkosť váh P2 a P6 je v komponente 3 najväčšia, a teda rozptyl oboch premenných je v nej najviac
zastúpený. Z hľadiska plánovacej praxe je potrebné tieto potenciály priestorovo samostatne identifikovať. Ich
identifikácia je moţná porovnaním pomeru zi,2* a3,2: z i,6* a 3,6,
kde zi,2 — štandardizovaná hodnota základného potenciálu P2 v areálovej jednotke,
z i,6 — štandardizovaná hodnota základného potenciálu P6 v areálovej jednotke,
a3,2 — resp. a3,6 — komponentné váhy základného potenciálu P2, resp. P6 v komponente 3.
Ak ľavá strana tohto pomeru je väčšia ako pravá, v areálovej jednotke dominuje potenciál na urbanizáciu
na báze socioekonomickej infraštruktúry (v mape označený ako U), ktorý najviac konkretizuje a stimuluje
záujem urbanizačného rozvoja v krajine. Ak je väčšia pravá strana pomeru, dominuje v areálovej jednotke
potenciál pre vodné hospodárstvo na báze povrchových vôd (označený ako V), ktorý pribliţuje riešenie
záujmov spojených najmä s vyuţitím úţitkovej vody a vodnej energie. Ich identifikácia je pre projekciu v
územnoplánovacej praxi nevyhnutná aj v regionálnej mierke. Komponent jasne poukazuje na nepriamu
závislosť medzi záujmami poľnohospodárstva a urbanizačnými zámermi, resp. záujmami vodného hospodárstva.
Komponent 4
Táto dimenzia integruje v poradí posledné 2 základné potenciály: P9 — potenciál na lesné hospodárstvo
(+0,73), P10 — potenciál na ochranu prírody (+0,57).
Priestorovo ich identifikujeme ako komplexný potenciál krajiny na lesné hospodárstvo a ochranu prírody
(L).
Reprezentuje spoločenský záujem chápaný v širšom kontexte zachovania zdravého ţivotného prostredia.
Pri zosúladení s ostatnými výrazne produkčnými záujmami v krajine zaujíma len doplnkové, ale svojim
kompenzačným celospoločenským významom nezastupiteľné postavenie. Pri konkrétnom, detailnom riešení
je moţné ich identifikovať diferencovane (pozri komponent 3), najmä v zmysle uţších (špeciálnych) záujmov
ochrany prírody.
Interpretáciou 4 komponentov sme identifikovali 5 nezávisle a nepriamo závislé premenných
integrovaných potenciálov, z ktorých jeden v zmysle koncepcie záujmov a ich riešenia diferencujeme podľa
metodiky na 2 subpotenciály. Celkove 6 komplexných potenciálov reprezentuje v regionálnej projekcii
Liptovskej kotliny konkrétne spoločenské záujmy. V stratégii ich riešenia, priestorového usporiadania v
horizontálnej i vertikálnej rovine vyuţívame výsledky analýzy hlavných komponentov a transformáciu do

Euklidovskej sústavy merania. Pri meraní priorít uvedených záujmov vychádzame z komponentného skóre a z
predpokladov v zmysle metodických postupov.
Zoradením komponentného skóre v kaţdej areálovej jednotke od najväčšieho po najmenšie kladné skóre
základných komponentov i komponentov pomocných sa docieli zoradenie potenciálov (záujmov) od
najvýznamnejších po menej významné. Počet znakov (záujmov) v kaţdej areálovej jednotke obmedzí
kritérium P (pozri metodiku). Tým, ţe poznáme poradie hlavných záujmov v kaţdej areálovej jednotke,
môţeme stanoviť funkčnú delimitáciu územia podľa stupňa ich dôleţitosti, relevancie. V zmysle metodických
princípov vyjadrujeme funkčnú delimitáciu Liptovskej kotliny podľa prvoradých, druhoradých, treťoradých
aţ štvrtoradých potenciálov. Počet delimitovaných záujmov v areálovej jednotke poukazuje na jej kvalitu
v zmysle vhodnosti realizácie rôznych záujmov, poukazuje na polyfunkčnosť daného areálu.
Počítačová znaková mapa 14 predstavuje delimitáciu územia podľa prvoradého potenciálu (záujmu),
ktorý podmieňuje maximálna hodnota komponentného skóre v kaţdej areálovej jednotke. Vhodnosť krajiny
na urbanizačné zámery podľa súčasnej socioekonomickej infraštruktúry indikuje a stimuluje sídelná štruktúra
krajiny. Potenciálnu intenzifikáciu jej rozvoja vyjadruje mapa 5. Urbanizačný rast sa najviac dotýka
mestských sídiel Ruţomberka, Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku. Na moţnosti ich rastu poukazuje
potenciál na výstavbu komunikácií a urbanizáciu na báze prírodných predpokladov (v mape označený K).
Ruţomberok má predpoklady rásť čiastočne juţne smerom na Biely Potok a východne v urbanizovanom páse
nivy Váhu. Na smer rozvoja Liptovského Mikuláša okrem blízkosti podruţného ťaţiskového centra
Liptovského Hrádku indikuje aj vhodnosť urbanizácie v priestore širokej nivy Váhu. Vhodnosť krajiny na
výstavbu komunikácií plne odráţa prírodné vlastnosti Liptovskej kotliny. Viaţe sa predovšetkým na nivy,
terasy a kuţele; vhodné areály poskytujú aj plošiny glaciofluviálnych pokrovov. Poľnohospodárska funkcia
dominuje predovšetkým v teplejšom, niţšom pahorkatinovom stupni na plošinách terás a kuţeľov s
ilimerizovanými pôdami. Prioritné sú predovšetkým agrozóny medzi Ruţomberkom a Sliačmi a po oboch
stranách okolo vodnej nádrţe Liptovská Mara na širokých plošinách terás. Relatívne významné sú agrozóny aj
na vyššie poloţených terasových a kuţeľových plošinách alebo miernych svahoch rezanej pahorkatiny,
prípadne aj na miernych flyšových svahoch podvrchovín (napr. východne od Vaţca, kde však ich podstatne
niţšiu kvalitu vystihuje mapa 7.).
Významné postavenie získala funkcia rekreácie a cestovného ruchu, vyjadrená v mape funkčnej
delimitácie svojím potenciálom. Indikuje predovšetkým pás rekreačných areálov na kontakte kotliny, najmä s
Tatrami, ale aj s Chočskými vrchmi a Nízkymi Tatrami. Veľký areál rekreácie sa formuje v centre kotliny v
oblasti vodnej nádrţe Liptovská Mara.
Záujmy vodného hospodárstva sa prejavili prevaţne ako druhoradé, na druhom stupni delimitácie. Moţno
to vysvetliť integráciou potenciálu pre vodné hospodárstvo na báze podzemných vôd s potenciálom pre
výstavbu komunikácií a urbanizáciu (v mape označený ako K), ktorý indikuje aj túto funkciu. Špeciálne môţu
byť tieto predpoklady vyjadrené aj zvlášť, podobným postupom, ako pri identifikácii potenciálu U a V v
komponente 3.
Prioritné postavenie má funkcia vodného hospodárstva v oblasti vodných nádrţí, kde jej úzku špecifickosť
indikujú najmä časti pri priehradných múroch (pozri mapu 14).
Vhodnosť krajiny na lesné hospodárstvo a ochranu prírody dopĺňa funkčnú delimitáciu kotliny a indikuje
predovšetkým širšie chápané spoločenské záujmy, integrované funkcie lesného hospodárstva a ochrany
prírody.
Mapa 15 znázorňuje funkčnú delimitáciu druhoradých potenciálov, často však významných alebo aţ
rovnocenných prioritným funkciám. Niektoré časti územia - kotliny nemajú druhoradú funkciu, sú
monofunkčné. Sú to predovšetkým najlepšie poľnohospodárske oblasti, v ktorých ochrana pôdneho fondu je
rozhodujúca, alebo hodnota potenciálov ostatných funkcií je veľmi nízka a význam ich realizácie je
zanedbateľný. Typická je alternatívnosť poľnohospodárskej funkcie (najmä s niţšou mierou potenciálu) so
záujmami urbanizácie stimulovanými prírodnou ponukou. Táto druhá funkcia v oblastiach poľnohospodársky
prioritných a s najvyššou hodnotou potenciálu osobitne indikuje potenciál zásob podzemných vôd (napr. v
oblasti terasového kuţeľa pri Dúbrave a pod.). Pochopiteľná je alternácia rekreačnej a vodohospodárskej

funkcie na báze povrchových vôd (napr. v oblasti vodnej nádrţe Liptovská Mara). Moţné je aj riešenie širších
záujmov lesného hospodárstva a ochrany prírody s funkciou rekreácie a cestovného ruchu v oblastiach rezanej
pahorkatiny a podvrchovín.
Na mape 16 môţeme identifikovať priestorovú diferenciáciu významovo treťoradých funkcií. Spolu s
mapou 17, ktorá predstavuje ešte areály so štvrtoradou funkciou, zároveň poukazujú na polyfunkčnosť
niektorých častí v kotline. Ide predovšetkým o oblasti glaciofluviálnej podvrchoviny. Plošiny
glaciofluviálnych pokrovov, zalesnené často riedkym pasienkovým lesom, dosahujú vysokú mieru vhodnosti
pre lesné hospodárstvo, ochranu prírody, vodné hospodárstvo, ale aj rekreáciu a cestovný ruch. Pomerne velkú
mieru uplatnenia ponúkajú aj predpoklady krajiny na výstavbu komunikácií či na riešenie stavebných
záujmov (potenciál označený K).
4.3 Priemet výsledkov do roviny krajinného plánu
Funkčná delimitácia Liptovskej kotliny je návrhom na priestorovú organizáciu spoločenských záujmov v
regionálnej krajinnej projekcii. Vychádza z diagnózy krajiny, pričom rešpektuje princípy autoregulačného
mechanizmu krajiny, a z pouţitej matematicko-štatistickej metódy, ktorá zniţuje subjektivitu výsledkov.
Priestorové riešenie základných spoločensko-ekonomických záujmov pribliţuje územnoplánovacej praxi
šírku ponuky potenciálu krajiny a spolu s evaluáciou jednotlivých potenciálnych funkcií vyjadruje aj mieru
ich intenzifikácie. V tomto zmysle interpretujeme výsledky pre plánovanie a riadenie krajiny.
Rozvoj centrálneho mestského sídla Liptovského Mikuláša v smere na Liptovský Hrádok, indikovaný
súčasnou socioekonomickou infraštruktúrou, ako aj prírodnými predpokladmi, sme uţ naznačili. Spomenuté
faktory dávajú predpoklad vzniku sídelnej aglomerácie, hospodársko-kultúrneho centra regiónu. Tento
priestor indikuje aj veľký potenciál zásob podzemných vôd v nive Váhu (pozri mapu 14 a 8). Znamená to, ţe
intenzifikácia poľnohospodárskej výroby (vysoká hodnota aj poľnohospodárskeho potenciálu) musí
rešpektovať tento potenciál. Prioritný záujem urbanizačného rastu, vyplývajúci z celospoločenského kontextu,
však ponúka aj viaceré iné alternatívy; riešiť výstavbu na menej kvalitných pôdach nív severných prítokov
Váhu alebo na terasách na V od Vitálišoviec a na Z od Beňadikovej;aj keď s čiastočným priestorovým
limitom; vodohospodársky potenciál nivy Váhu pri výstavbe rešpektovať, alebo alternovať potenciálom
podzemných vôd nivy Belej či vzdialenejších zdrojov. Vhodné podmienky rastu centrálneho sídla moţno
identifikovať aj v smere SZ ako predpokladaný rozvoj urbanizačného pásu Ondrášová- -Bobrovec a rovnako
na JV v smere Demänová—Bodice. Najbliţšie obce Ploštín, Iťanovo, prípadne aj Závaţná Poruba majú
predpoklady na formovanie satelitných obytných sídiel s doplňujúcou poľnohospodárskou funkciou.
Urbanizačný rast Ruţomberka, mesta obvodného významu, indikujú prírodné predpoklady a súčasný trend
rozvoja jednak pozdĺţ nivy Váhu (výrobná zóna) alebo v doline Revúcej na jej terasových stupňoch (obytná
zóna). Vhodné predpoklady urbanizačného rastu centra dolného Liptova sú východne od Likavky, kde rozvoj
nie je obmedzovaný najúrodnejšími pôdami, ani limitmi ochrany prírody či lesného hospodárstva. V tomto
priestore je projektovaný aj nadregionálny diaľničný ťah.
Bicentrický sídelný komplex kotliny má tendenciu rastu pásovo-reťazovým systémom urbanizácie, ktorý
indikuje súčasná štruktúra. Od Ruţomberka po Bešeňovú je to pás pozdĺţ Váhu na jeho širokej nive. Od
Bešeňovej urbanizačnú os indikuje cesta 1. triedy v smere Partizánska Ľupča—Ľubela—Svätý Kríţ—Liptovský Mikuláš. Na intenzitu urbanizačného rastu ostatných sídelných štruktúr, predovšetkým sídiel
miestneho významu, poukazuje ich potenciál vyjadrený v mape 5. Aj u týchto štruktúr moţno predpokladať
rozvoj podľa prírodných podmienok a vytváranie tzv. vedľajších, bočných sídelných pásov (napr. Sliače,
Smrečany—Ţiar, Liptovský Ondrej—Jakubovany) s napojením aţ na hlavnú urbanizačnú os. Pri realizácii
týchto predpokladov treba citlivo zvaţovať urbanizačný rozvoj na vodohospodársky významných nivách,
prípadne v areáloch významných z hľadiska ochrany prírody. Na tieto aspekty poukazujú mapy 8 a 13.
Predpokladom a cieľom rozvoja urbanizácie je dosiahnutie pásovo-uzlovej urbanizačnej štruktúry (9).
Funkčnú zónu výroby v rámci urbanizovaných priestorov treba riešiť v koncentrovaných areáloch,
izolovaných najmä od zóny bývania. V oblasti Ruţomberka najmä v nadväznosti na súčasné výrobné jadrá vo
východnej časti mesta, v smere nivy Váhu. Reštrukturalizáciu nekoncentrovaných výrobných zón potrebuje
Liptovský Mikuláš (pozri mapu 2.) s moţnou koncentráciou do juhovýchodnej časti. Liptovský Hrádok má

výrobnú zónu koncentrovanú; jej rozvoj sa ponúka v smere na V. Koncentrácia výrobných zón vo východných
častiach mestských sídiel je aj v súlade s klimatickými podmienkami. V kotline prevládajú západné vetry,
preto sa aj zóny bývania vhodne formujú v súčasnosti západne od výrobných zón. Poľnohospodárske
(ţivočíšne) výrobné zóny vo vidieckych sídlach je potrebné lokalizovať mimo zdrojov, potenciálov zásob
podzemných vôd (najmä na štrkových nivách) a zároveň ich izolovať od obytnej zóny.
Osobitnú pozornosť si zaslúţi riešenie sluţobnej funkcie. Obsluţná sféra predovšetkým v mestských
sídlach je nedostatočná z hľadiska uspokojovania lokálnych potrieb a kritická z hľadiska celospoločenských
potrieb cestovného ruchu. Ide najmä o ubytovacie a stravovacie zariadenia, ktorých kapacity musia počítať
nielen so zabezpečovaním poţiadaviek vyplývajúcich z formovania centra vodných športov na Liptovskej
Mare, ale aj z poţiadaviek nadregionálneho cestovného ruchu v okolitých horských centrách. Práve obsluţná
vybavenosť v sídlach kotliny pomôţe riešiť preťaţenosť týchto centier.
Súčasná komunikačná sieť je v štádiu výstavby. Ide o budovanie diaľnice, ktorej projekt vyuţíva potenciál
krajiny. Slabšia konektivita siete najmä v severnej časti kotliny vyţaduje vybudovanie spojnej komunikácie,
rovnobeţnej s hlavnou komunikačnou osou, podľa vedľajšej osi: Pribylina — Jakubovany — Ţiar — Jalovec
— Pavlova Ves — Kvačany, prípadne s nasmerovaním na Oravu dolinou Sestrča. Potenciál na výstavbu
komunikácií indikuje trasu tejto spojnice (čiastočne po plošinách glaciofluviálnych pokrovov), ktorá by
zároveň spojila aj jadrá rekreačných areálov na kontakte kotliny a pohoria. V smere na východ od Pribyliny
cez Liptovskú Kokavu má potenciál pre výstavbu komunikácií ešte vyššie hodnoty a väčšiu kontinuitu.
Vybudovanie komunikácie v kotline pozdĺţ Vysokých Tatier by odľahčilo predovšetkým Cestu Slobody a
zároveň aj zvýšilo jej hodnotu (atraktivitu) z hľadiska rekreácie.
Poľnohospodárska krajina je priestorovo dominujúcou formou v kotline. Z hľadiska diagnózy potenciálu
krajiny však ponúka uplatnenie ďalších funkcií (rekreácie, vodného hospodárstva, ochrany prírody, prípadne
zalesnenia). V zmysle riešenia záujmov monofunkčné alebo prevaţne monofunkčné sú navrhované agrozóny
s najvyššou hodnotou poľnohospodárskeho potenciálu. Predstavujú ich oblasti medzi Ruţomberkom a
Sliačmi, Partizánskou Ľupčou a Malatínami, oblasť Ľubela — Dúbrava — Svätý Kríţ, široké oblasti
terasových plošín v centrálnej časti kotliny, terasové kuţele Belej v pahorkatinovej časti kotliny. Podobný
monofunkčný charakter majú aj intenzívne vyuţívané oblasti na miernych flyšových stráňach pahorkatiny a
podvrchoviny, pričom na ich niţšiu kvalitu a moţnosti intenzifikácie poukazuje hodnota potenciálu vyjadrená
v mape 7. Intenzifikáciu vysokohodnotnej nivnej poľnohospodárskej krajiny treba zohľadňovať podľa
potenciálu zásob podzemných vôd s riešením záujmov vodného hospodárstva (najmä nivy Váhu a Belej).
Polyfunkčný charakter má poľnohospodárska krajina v krajinných typoch rezanej pahorkatiny a v oboch
typoch podvrchovín. V oblastiach strmých trávnych strání s parkovými typmi solitérov stromov alebo
krovinatých medzí alternuje poľnohospodárska funkcia s funkciami rekreácie a cestovného ruchu, s funkciou
lesného hospodárstva a ochrany prírody. V oblasti glaciofluviálnych podvrchovín, v type tzv. pasienkových
lesov, pristupuje aj ponuka pre treťoradý záujem vodného hospodárstva. Intenzifikácia poľnohospodárskej
výroby je podstatne niţšia, zameraná na produkciu krmovín a lúk, prípadne len na pasienkárstvo. Vyplýva
nielen z prírodných predpokladov, ale aj z rešpektovania vysokých hodnôt potenciálov spomenutých ďalších
funkcií.
Na význam a rozvoj záujmov rekreácie a cestovného ruchu poukazuje funkčná delimitácia (mapy 14 a 17).
Centrom pozornosti sa stáva oblasť okolo vodných nádrţí. Predovšetkým okolo hlavnej nádrţe na jej
severných brehoch sa formuje areál vodných športov s centrom v oblasti Liptovského Trnovca. Významný
potenciál v blízkosti vodnej nádrţe majú podvrchovinné oblasti okolo Hliníka, Bobrovníka, Tvaroţnej,
Úloţiska (742 m n. m.), ktoré najmä z hľadiska atraktivity výhľadu si zaslúţia pozornosť pri výstavbe
rekreačných zariadení, resp. pri organizácii voľnej rekreácie — chalupárstva. Špecifický je takmer súvislý pás
rekreačných areálov pod Tatrami, ktorých jadrá sú lokalizované prevaţne pri ústiach tatranských dolín. Pri
ďalšom rozvoji treba diferencovať jadrá nadregionálneho významu (Podbanské, vyústenie Račkovej, Ţiarskej
doliny) od regionálnych aţ lokálnych (napr. vyústenie doliny Trnovca s individuálnymi objektmi voľnej
rekreácie). Podobný pás rekreačných areálov sa črtá pod Chočskými vrchmi (Prosiecka dolina, oblasť
Liptovskej Anny atď.) a Nízkymi Tatrami (dolina Kriţianky, Demänovky a Štiavnice). Pozornosť treba
venovať najmä menším areálom cestovného ruchu pri turisticky významných trasách (hotelom, campingom a

motelom), ich vnútornej priestorovej organizácii z hľadiska výstavby ďalšej vybavenosti. Ich význam v tejto
oblasti zvyšujú nadregionálne centrá cestovného ruchu a rekreácie vo Vysokých a Nízkych Tatrách.
Špeciálnu pozornosť si zaslúţi oblasť pod Vysokými Tatrami. Vysoký potenciál krajiny na rekreáciu a
cestovný ruch ponúka komplexnejšie riešenie tohto areálu, ktorý skôr nevhodne začínajú vypĺňať individuálne
objekty voľnej rekreácie najmä v oblasti Hrubého grúňa, Pálenice, pripadne v oblasti nivy Bieleho Váhu
(pozri mapu 2). Význam tejto oblasti zvyšuje blízkosť nadregionálnych centier cestovného ruchu vo
Vysokých Tatrách a s tým spojené problémy ich zaťaţenia. Lokalizáciu niektorých zariadení cestovného
ruchu a rekreácie v tejto časti kotliny ponúka aj estetika percepcie glaciálneho pohoria z týchto kotlinových
polôh (bliţšie napr. v práci J. Oťahela [1251). Riešenie výstavby zariadení cestovného ruchu a rekreácie musí
rešpektovať polyfunkčnosť glaciálno-fluviálnej podvrchoviny, najmä vysokú mieru potenciálu lesného
hospodárstva a ochrany prírody, ako aj vyššie hodnoty potenciálu na vodné hospodárstvo. Predpoklady
krajiny na rekreáciu a cestovný ruch moţno identifikovať aj na druhom a treťom významovom stupni
delimitácie, keď alternujú najmä so záujmami lesného hospodárstva a ochrany prírody v oblasti rezanej
pahorkatiny (okolie Fiačic, Krmeša, oblasť juţne od Ivachnovej) a v oblasti Chočskej podvrchoviny.
Ponúkajú moţnosti najmä krátkodobej rekreácie.
K riešeniu vodohospodárskych záujmov celospoločenského významu prispelo vybudovanie vodných
nádrţí v Bešeňovej a Liptovskej Mare, ktoré zároveň zlepšili negatívnu regionálnu vodnú bilanciu
(podzemných vôd) v kotline. Na niektoré lokálne riešenia vyuţitia najmä úţitkových vôd pre priemyselné
závody alebo na poľnohospodárske účely poukazuje potenciál vodných zásob podzemných vôd (mapa 8). Ich
ochrana si však zaslúţi väčšiu pozornosť najmä pri intenzifikácii rastlinnej výroby a riešení lokalizácie
ţivočíšnych fariem.
Vodohospodársky potenciál povrchových tokov môţeme identifikovať v SV časti kotliny, ktorý je
podmienený hustejšou sieťou tatranských bystrín. Na ich vyuţitie najmä vo flyšovej časti pahorkatiny (s
negatívnou vodnou bilanciou podzemných vôd) poukazujú aj projekty ďalšieho rozvoja tohto regiónu (vodná
nádrţ na Hybici). Projektové zámery tejto oblasti sú teda v zhode s potenciálom krajiny a jeho racionálnym
vyuţitím (pozri mapu 16, 17 alebo 9).
Funkcie lesného hospodárstva a ochrany prírody sú v kotline len komplementárne. Vzhľadom na
celospoločenský záujem a dopyt po zdravom prostredí, v zmysle krajiny ako domova človeka, sú však o to
dôleţitejšie. Týka sa to aj priestorovej organizácie týchto funkcií, vzhľadom na vyváţenosť, homeostázu
krajiny v chorickej dimenzii s funkciami výrobnými. Najmä v oblastiach intenzívnych urbanizačných premien
a poľnohospodárskej výroby v západnej a centrálnej časti kotliny má tento celospoločenský záujem svoje
nezastupiteľné miesto.
Osobitnú pozornosť treba venovať záujmom ochrany prírody a krajiny v kotline, najmä významným
územiam či objektom prírody, a to z pozície uţšie (prísne) chápanej ochrany. Rovnakú pozornosť si však
zaslúţi aj širšie chápaná ochrana, vyplývajúca z priameho kontaktu s chránenými krajinnými oblasťami
Chočských vrchov, Veľkej Fatry, ale najmä s národnými parkami TANAP-u a NAPANT-u, ktorých ochranné
pásma vlastne vypĺňajú podstatnú časť kotliny. Tieto skutočnosti poukazujú aj na potrebu citlivého riešenia
výrobno-technických (najmä industrializačných) zámerov v kotline.
(Vysvetlivky k mapám)
Mapa 1. Typy prírodnej krajiny Liptovskej kotliny.
1 — Poriečne roviny (nivy) s jelšovým luţným lesom na nivných pôdach:
1.1 — prevaţne široké štrkové nivy s veľmi vysokým zvodnením pórovými aţ kapilárnymi podzemnými
vodami,
1.1.1 — veľmi široké, mierne chladné, mierne vlhké nivy s prejavom mrazových inverzií a veľmi vysokými
zásobami podzemných vôd,
1.1.1.1 — nivy v dosahu epizodických inundácií s luţným lesom podhorským,
1.1.1.1.1 — nivy s karbonátovými sedimentmi, prevaţne s hlbšou hladinou podzemných vôd, s nivnými
pôdami karbonátovými, lokálne s výskytom blízkej hladiny podzemných vôd, s nivnými pôdami glejovými,

1.1.1.1.2 — nivy so silikátovými sedimentmi s hlbšou hladinou podzemných vôd, s nivnými pôdami
typickými, lokálne s výskytom blízkej hladiny podzemných vôd s nivnými pôdami glejovými,
1.1.1.1.3 — nivy s organickými sedimentmi s výrazným vplyvom podzemných vôd so slatiniskom na
rašelinových pôdach;
1.1.1.2 — nízke terasy s lipovými smrečinami a dubom,
1.1.1.2.1 — nízke terasy s karbonátovými sedimentmi s nivnými pôdami karbonátovými aţ rendzinami
hnedými,
1.1.1.2.2 — nízke terasy so silikátovými sedimentmi s nivnými aţ hnedými pôdami,
1.1.2 — prevaţne stredne široké, mierne aţ prevaţne chladné, mierne vlhké aţ prevaţne vlhké nivy s
prejavom aţ výrazných mrazových inverzií, s vysokými aţ veľmi vysokými zásobami podzemných vôd,
1.1.2.1 — nivy v dosahu epizodických inundácií s jelšovým luţným lesom,
1.1.2.1.1 — nivy s karbonátovými sedimentmi,
1.1.2.1.1.1 — nivy s hlbšou hladinou podzemných vôd, s nivnými pôdami karbonátovými,
1.1.2.1.1.2 — nivy s blízkou hladinou podzemných vôd, s nivnými pôdami glejovými,
1.1.2.1.2 — nivy so silikátovými sedimentmi,
1.1.2.1.2.1 — nivy s hlbšou hladinou podzemných vôd, s nivnými pôdami typickými,
1.1.2.1.2.2 — nivy s blízkou hladinou podzemných vôd, s vlhkomilnými rastlinnými druhmi na nivných
pôdach glejových,
1.1.2.1.3 — nivy s organickými sedimentmi, s výrazným vplyvom podzemných vôd, so slatiniskom aţ
prechodným rašeliniskom na rašelinových pôdach,
1.1.2.2 — nízke terasy s lipovými smrečinami a s dubom,
1.1.2.2.1 — nízke terasy s karbonátovými sedimentmi, s nivnými pôdami karbonátovými aţ rendzinami
hnedými,
1.1.2.2.2 — nízke terasy so silikátovými sedimentmi, s nivnými pôdami,
1.1.2.2.3 — nízke terasy s organickými sedimentmi, s vrchoviskom aţ pre chodným rašeliniskom na
rašelinových pôdach,
1.2 — úzke hlinité nivy s veľmi nízkym zvodnením prevaţne kapilárnymi podzemnými vodami,
1.2.1 — prevaţne chladné, prevaţne vlhké nivy s prejavom mrazových inverzií, s jelšovým (podhorským)
luţným lesom,
1.2.1.1 — nivy s hlbšou hladinou podzemných vôd, s nivnými pôdami, typickými,
1.2.1.2 — nivy s výrazným vplyvom podzemných vôd,
1.2.1.2.1 — nivy s organickými sedimentmi a prechodnými rašeliniskami na rašelinových pôdach,
1.2.1.2.2 — nivy s veľmi blízkou hladinou podzemných vôd, s nivnými pôdami glejovými,
1.2.2— prevaţne chladné aţ chladné, prevaţne vlhké aţ vlhké nivy s pre javom výrazných mrazových
inverzií, s jelšovým (podhorským aţ horským) luţným lesom,
1.2.2.1 — nivy s hlbšou hladinou podzemných vôd, s nivnými pôdami typickými,
1.2.2.2 — nivy s výrazným vplyvom podzemných vôd,
1.2.2.2.1 — nivy s organickými sedimentmi, s prechodnými rašeliniskami na rašelinových pôdach,
1.2.2.2.2 — nivy s veľmi blízkou hladinou podzemných vôd, s nivnými pôdami glejovými aţ glejovými
pôdami.
2 - Proluviálno-fluviálne pahorkatiny s krytom polygenetických hlín, s lipovými smrečinami a dubom na
ilimerizovaných a hnedých pôdach:
2.1 — prevaţne chladná, prevaţne vlhká, proluviálno-fluviálna mierne zvlnená pahorkatina s čiastočným
prejavom mrazových inverzií,
2.1.1 — terasové a kuţeľové plošiny so stredným aţ vysokým zvodnením pérovými aţ kapilárnymi
podzemnými vodami, s lipovými smrečinami a dubom,
2.1.1.1 — terasové a kuţeľové plošiny s pokrovom polygenetických hlín, s ilimerizovanými pôdami,
2.1.1.2 — terasové a kuţeľové plošiny bez výraznejšieho pokryvu hMn,
2.1.1.2.1 — terasové a kuţeľové plošiny s prevahou karbonátových sedi mentov, s rendzinami hnedými,
2.1.1.2.2 — terasové a kuţeľové plošiny so silikátovými sedimentmi, s hnedými pôdami nasýtenými,
2.1.1.2.3 — terasové a kuţeľové plošiny s organickými sedimentmi, so spoločenstvami vrchovísk na
rašelinových pôdach,
2.1.2 — travertínové kopy a terasy s vysokým zvodnením vrstevnatými aţ pórovo-puklinovými podzemnými
vodami, so subxerofilnými dubinami a borinami na rendzinách,

2.1.3 — pahorkatina na flyšoidných horninách paleogénu s veľmi nízkym zvodnením puklinovými aţ
puklinovo-vrstevnatými podzemnými vodami,
2.1.3.1 — pahorkatina na prevaţne pieskovcovo-ílovcových súvrstviach s veľmi malými zásobami
puklinových aţ puklinovo-vrstevnatých podzemných vôd,
2.1.3.1.1 — pahorkatina na vápnitých substrátoch s lipovými smrečinami na pararendzinách,
2.1.3.1.2 — pahorkatina na nevápnitých substrátoch,
2.1.3.1.2.1 — zvyšky denudačných plošín s lipovými smrečinami a dubom na hnedých pôdach nasýtených,
2.1.3.1.2.2 — stráne pahorkatiny s lipovými smrečinami,
2.1.3.1.2.2.1 — hladko modelované stráne miernych sklonov s hnedými pôdami nasýtenými,
2.1.3.1.2.2.2 — zosunové stráne stredných sklonov s hnedými pôdami oglejenými aţ glejovými pôdami,
2.1.3.2 — pahorkatina na ílovcových súvrstviach takmer bez zásob podzemných vôd,
2.1.3.2.1 — pahorkatina na vápnitých substrátoch s lipovými smrečinamina pararendzinách,
2.1.3.2.2 — pahorkatina na nevápnitých substrátoch,
2.1.3.2.2.1 — zvyšky denudačných plošín s lipovými smrečinami, s dubom aţ s nátrţníkovými dubinami na
hnedých pôdach oglejených,
2.1.3.2.2.2 — stráne pahorkatiny s lipovými smrečinami,
2.1.3.2.2.2.1 — hladko modelované stráne miernych sklgnov s hnedými pôdami mierne oglejenými,
2.1.3.2.2.2.2 — zosunové stráne stredných sklonov s hnedými pôdami oglejenými aţ oglejenými pôdami,
2.1.4 — pahorkatina na karbonátových bazálnych súvrstviach paleogénu so stredným zvodnením
puklinovými aţ puklinovo-vrstevnatými podzemnými vodami, s borovicovými smrečinami a jedľou na
rendzinách,
2.1.5 — pahorkatina na nekarbonátových mezozoických bridliciach a pieskovcoch s malým zvodnením a
zásobami puklinových podzemných vôd, s borovicovými smrečinami na hnedých pôdach nasýtených,
2.1.6 — pahorkatina na vápencoch a dolomitoch s veľmi vysokým zvodne ním aj zásobami puklinových aţ
puklinovo-krasových podzemných vôd, so subxerofilnými dubinami a borinami na rendzinách,
2.2 — prevaţne chladná, prevaţne vlhká, proluviálno-fluviálna, zvlnená aţ mierne rezaná pahorkatina,
2.2.1 — zvyšky vysokých terasových a kuţeľových plošín s malým aţ stredným zvodnením a zásobami
pérových aţ kapilárnych podzemných vôd,
2.2.1.1 — terasové a kuţeľové plošiny s pokryvom polygenetických hlín, s lipovými smrečinami a dubom na
ilimerizovaných pôdach oglejených,
2.2.1.2 — terasové a kuţeľové plošiny bez výraznejšieho pokryvu hlín,
2.2.1.2.1 — terasové a kuţeľové plošiny s prevahou karbonátových sedi mentov, s lipovými smrečinami a
dubom na rendzinách,
2.2.1.2.2 — terasové a kuţeľové plošiny so silikátovými sedimentmi, s lipovými smrečinami a dubom na
hnedých pôdach nasýtených,
2.2.2 — travertínové kopy s vysokým zvodnením vrstevnatými aţ pórovo-puklinovými podzemnými vodami,
so subxerofilnými dubinami a borinami na rendzinách,
2.2.3 — pahorkatina na flyšoidných horninách paleogénu s veľmi nízkym zvodnením puklinovými aţ
puklinovo-vrstevnatými podzemnými vodami,
2.2.3.1 — pahorkatina na prevaţne pieskovcovo-ílovcových súvrstviach s veľmi malými zásobami
podzemných vôd,
2.2.3.1.1 — pahorkatina na vápnitých substrátoch,
2.2.3.1.1.1 — zvyšky denudačných plošín s nátrţníkovými dubinami aţ subxerofilnými dubinami a borinami
na pararendzinách,
2.2.3.1.1.2 — stráne pahorkatiny so subxerofilnými dubinami a borinami aţ lipovými smrečinami,
2.2.3.1.1.2.1 — hladko modelované stráne stredných sklonov s pararendzinami,
2.2.3.1.1.2.2 — zosunové stráne výrazných aţ príkrych sklonov s pararendzinami aţ príkrych sklonov s
pararendzinami aţ glejovými pôdami,
2.2.3.1.2 — pahorkatina na nevápnitých substrátoch,
2.2.3.1.2.1 — zvyšky denudačných plošín s lipovými smrečinami, s dubom aţ nátrţníkovými dubinami na
hnedých pôdach oglejených,
2.2.3.1.2.2 — stráne pahorkatiny s nátrţníkovými dubinami, prípadne lipovými smrečinami aţ borovicovými
smrečinami,
2.2.3.1.2.2.1 — hladko modelované stráne stredných sklonov s hnedými pôdami nasýtenými,

2.2.3.1.2.2.2 — zosunové stráne stredných aţ príkrych sklonov s hnedými pôdami oglejenenými aţ glejovými
pôdami,
2.2.3.2 — pahorkatina na ílovcových súvrstviach takmer bezzásob podzemných vôd,
2.2.3.2.1 — pahorkatina na vápnitých substrátoch so subxerofilnými dubinami a borinami na pararendzinách,
2.2.3.2.2 — pahorkatina na nevápnitých substrátoch,
2.2.3.2.2.1— zvyšky denudačných plošín s lipovými smrečinami, s dubom aţ nátrţníkovými dubinami na
hnedých pôdach oglejených,
2.2.3.2.2.2 — stráne pahorkatiny s lipovými smrečinami,
2.2.3.2.2.2.1 — hladko modelované stráne stredných sklonov s hnedými pôdami oglejenými,
2.2.3.2.2.2.2 — zosunové stráne stredných aţ príkrych sklonov s hnedými pôdami oglejenými aţ glejovými
pôdami,
2.2.4 — pahorkatina na karbonátových bazálnych súvrstviach paleogénu so stredným zvodnením
puklinovými aţ puklinovo-vrstevnatými podzemnými vodami,
2.2.4.1 — zvyšky denudačných plošín s jedľovou smrečinou na rendzinách hnedých,
2.2.4.2 — stráne pahorkatiny s jedľovou smrečinou na rendzinách typických,
2.2.5 — pahorkatina na nekarbonátových mezozoických bridliciach a pieskovcoch s malým zvodnením a
zásobami puklinových podzemných vôd, s borovicovými smrečinami na hnedých pôdach nasýtených,
2.2.6 — pahorkatina na vápencoch a dolomitoch s veľmi vysokým zvodnením aj zásobami puklinových aţ
puklinovo-krasových podzemných vôd, so subxerofilnými dubinami a borinami aţ jedľovými smrečinami na
rendzinách.
3 — Polygénne podvrchoviny prevaţne s borovicovými smrečinami na hnedých pôdach nasýtených aţ
nenasýtených:
3.1 — prevaţne chladná, prevaţne vlhká, fluviálna, mierne aţ stredne rezaná podvrchovina,
3.1.1 — zvyšky terasových a kuţeľových plošín s malým aţ stredným zvodnením pérovými podzemnými
vodami, s lipovými smrečinami aţ borovicovými smrečinami,
3.1.1.1 — zvyšky terasových a kuţeľových plošín s karbonátovými sedimentmi, s rendzinami hnedými,
3.1.1.2 — zvyšky terasových a kuţeľových plošín so silikátovými sedimentmi, s hnedými pôdami
nasýtenými,
3.1.2 — travertínové kopy a terasy s vysokým zvodnením vrstevnatými aţ pórovo-puklinovými podzemnými
vodami, so subxerofilnými dubinami a borinami,
3.1.3 — podvrchovina na flyšoidných horninách paleogénu s veľmi nízkym zvodnením puklinovými aţ
puklinovo-vrstevnatými podzemnými vodami,
3.1.3.1 — podvrchovina na prevaţne pieskovcovo-ílovcových súvrstviach s veľmi malými zásobami
puklinových aţ puklinovo-vrstevnatých pozemných vôd,
3.1.3.1.1 — podvrchovina na vápnitých substrátoch,
3.1.3.1.1.1 — zvyšky denudačných plošín s nátrţníkovými dubinami aţ subxerofilnými dubinami a borinami
na pararendzinách,
3.1.3.1.1.2 — stráne podvrchoviny so subxerofilnými dubinami a borinami aţ lipovými smrečinami,
3.1.3.1.1.2.1 — hladko modelované stráne výrazných aţ príkrych sklonov s pararendzinami,
3.1.3.1.1.2.2 — zosunové stráne príkrych sklonov s pararendzinami,
3.1.3.1.2 — podvrchovina na nevápnitých substrátoch,
3.1.3.1.2.1 — zvyšky denudačných plošín s nátrţníkovými dubinami aţ borovicovými smrečinami na
hnedých pôdach mierne oglejených;
3.1.3.1.2.2 — stráne podvrchoviny s lipovými smrečinami aţ borovicovými smrečinami,
3.1.3.1.2.2.1 — hladko modelované stráne výrazných aţ príkrych sklonov s hnedými pôdami nasýtenými,
3.1.3.1.2.2.2 — zosunové stráne výrazných aţ príkrych sklonov s hnedými pôdami oglejenými aţ glejovými
pôdami,
3.1.3.2 — podvrchovina na ílovcových súvrstviach takmer bez zásob podzemných vôd,
3.1.3.2.1 — podvrchovina na vápnitých substrátoch,
3.1.3.2.1.1 — zvyšky denudačných plošín s nátrţníkovým lesom dubovým na pararendzinách,
3.1.3.2.1.2 — stráne podvrchoviny s lipovými smrečinami aţ subxerofilný mi dubinami a borinami,
3.1.3.2.1.2.1 — hladko modelované stráne stredných sklonov s pararendzinami,
3.1.3.2.1.2.2 — zosunové stráne výrazných sklonov s pararendzinami,
3.1.3.2.2 — podvrchovina na nevápnitých substrátoch,
3.1.3.2.2.1 — zvyšky denudačných plošín s nátrţníkovými dubinami na hnedých pôdach oglejených,

3.1.3.2.2.2 — stráne podvrchoviny s lipovými smrečinami a s dubom,
3.1.3.2.2.2.1 — hladko modelované stráne stredných aţ výrazných sklonov s hnedými pôdami nasýtenými,
3.1.3.2.2.2.2 — zosunové stráne výrazných sklonov s hnedými pôdami oglejenými aţ glejovými pôdami,
3.1.4 — podvrchovina na karbonátových bazálnych súvrstviach paleogénu s vysokým zvodnením
puklinovými aţ puklinovo-vrstevnatými podzemnými vodami, so subxerofilnými dubinami a borinami na
redzinách,
3.1.5 — podvrchovina na vápencoch a dolomitoch s veľmi vysokým zvodne ním i zásobami puklinových aţ
puklinovo-krasových podzemných vôd, so subxerofilnými dubinami a borinami na rendzinách,
3.2 — chladná, vlhká, glaciálno-fluviálna, zvlnená aţ mierne rezaná podvrchovina s dlhou zimou a
borovicovými smrečinami,
3.2.1 — terasové a kuţeľové plošiny so stredným zvodnením a zásobami pérových podzemných vôd,
3.2.1.1 — terasové a kuţeľové plošiny so silikátovými sedimentmi, s borovicovými smrečinami, lokálne so
zamokrenými smrečinami na hnedých pôdach nenasýtených aţ pseudoglejoch,
3.2.1.2 — terasové a kuţeľové plošiny s organickými sedimentmi, so spoločenstvami vrchovísk na
rašelinových pôdach,
3.2.2 — podvrchovina na flyšoidných horninách paleogénu s veľmi nízkym zvodnením aţ
puklinovo-vrstevnatými podzemnými vodami,
3.2.2.1 — podvrchovina na nevápnitých prevaţne pieskovcovo-ílovcových súvrstviach s veľmi malými
zásobami podzemných vôd, s borovicovými smrečinami,
3.2.2.1.1 — zvyšky denudačných plošín s borovicovými smrečinami na hnedých pôdach oglejených,
3.2.2.1.2 — stráne podvrchoviny s borovicovými smrečinami,
3.2.2.1.2.1 — hladko modelované stráne stredných aţ výrazných sklonov s borovicovými smrečinami na
hnedých pôdach nenasýtených,
3.2.2.1.2.2 — zosunové stráne výrazných aţ príkrych sklonov s borovicový mi smrečinami aţ zamokrenými
smrečinami na hnedých pôdach oglejených aţ glejových pôdach,
3.2.2.2 — podvrchovina na nevápnitých ílovcových súvrstviach takmer bez zásob podzemných vôd,
3.2.2.2.1 — zvyšky denudačných plošín s borovicovými smrečinami na hne dých pôdach oglejených,
3.2.2.2.2 — stráne podvrchoviny s borovicovými smrečinami aţ zamokre nými smrečinami,
3.2.2.2.2.1 — hladko modelované stráne stredných aţ výrazných sklonov s hnedými pôdami nenasýtenými aţ
pseudoglejmi,
3.2.2.2.2.2 — zosunové stráne výrazných sklonov s hnedými pôdami oglejenými aţ glejovými pôdami,
3.2.3 — podvrchovina na karbonátových bazálnych súvrstviach paleogénu s vysokým zvodneními zásobami
puklinových aţ puklinovo-vrstevnatých podzemných vôd,
3.2.3.1 — denudačné plošiny na bazálnych súvrstviach paleogénu s borovicovými smrečinami, sjedľou na
rendzinách hnedých,
3.2.3.2 — stráne podvrchoviny na bazálnych súvrstviach paleogénu s borovicovými smrečinami, sjedľou na
rendzinách,
3.2.4 — podvrchovina na nekarbonátových mezozoických bridliciach a pieskovcoch s malým zvodnením a
zásobami puklinových podzemných vôd, s borovicovými smrečinami na hnedých pôdach nasýtených,
3.2.5 — podvrchovina na vápencoch a dolomitoch s veľmi vysokým zvodnením a zásobami puklinových aţ
puklinovo-krasových podzemných vôd, s borovicovými smrečinami, s jedľou aţ ostrevkovými borinami na
rendzinách.
Mapa 2. Formy vyuţitia krajiny Liptovskej kotliny.
1 — Urbanizovaná, sídelno-technizovaná krajina:
1.1 — areály bývania,
1.1.1 — s rodinnými domami a záhradami,
1.1.2 — s bytovými domami (prevaţne viacpodlaţnými),
1.2 — areály výroby,
1.2.1 — priemyselné závody,
1.2.2 — areály exploatácie surovín,
1.2.3 — poľnohospodárske dvory,
1.3 — areály oddychu (krátkodobej rekreácie) a športu,
1.3.1 — parky, cintoríny a verejná zeleň,
1.3.2 — športové a rekreačné zariadenia,
1.3.3 — záhradkové osady,

1.4 — areály prevaţne s funkciou sluţieb,
1.5 — dopravné siete a areály,
1.5.1 — diaľnice,
1.5.2 — cesty,
1.5.3 — parkovacie plochy,
1.5.4 — ţeleznice a plochy ČSD,
1.6 —nevyuţité a neproduktívne areály.
2 — Poľnohospodárska krajina:
2.1 — formy veľkoplošného hospodárenia,
2.1.1 — ovocné sady a plantáţe,
2.1.2 — orná pôda,
2.1.2.1 — na plošinách (do 3°),
2.1.2.2 — na miernych svahoch (do 7°),
2.1.2.3 — na stredných svahoch (do 12°),
2.1.2.4 — na výrazných svahoch (do 17°),
2.1.3 — trávne porasty,
2.1.3.1 — vlhké, prevaţne nekultivované,
2.1.3.2 — svieţe,
2.1.3.2.1 — kosienky,
2.1.3.2.2 — pasienky,
2.1.3.3 — polosuché,
2.1.3.3.1 — kosienky,
2.1.3.3.2 — pasienky,
2.2 — formy maloplošného hospodárenia (komplexy drobných parciel).
3 — Rekreačná krajina (areály víkendovej aţ dlhodobej rekreácie a cestovného ruchu):
3.1 — areály pre celoročné aktivity,
3.1.1 — pre rekreáciu,
3.1.1.1 — previazanú,
3.1.1.2 — pre voľnú rekreáciu a turistiku,
3.1.2 — pre mototuristiku,
3.2 — areály pre sezónne aktivity,
3.2.1 — pre letnú rekreáciu (pri vode),
3.2.1.1 — viazanú,
3.2.1.2 — voľnú,
3.2.2 — pre mototuristiku,
3.2.3 — pre zimné športy a turistiku.
4 — Lesná krajina:
4.1 — produkčné lesy,
4.1.1 — zmiešané,
4.1.2 — ihličnaté monokultúry,
4.1.2 — smrekové,
4.1.2.2 — smrekovcové,
4.1.2.3 — borovicové,
4.2 — reprodukčné (ochranné) lesy,
4.2.1 — prevaţne zapojené,
4.2.1.1 — listnaté (vŕbové jelšiny),
4.2.1.2 — zmiešané,
4.2.1.3 — ihličnaté monokultúry,
4.2.1.3.1 — smrekové,
4.2.1.3.2 — borovicové,
4.2.2 — veľmi riedko zapojené (pasienkové) lesy,
4.3 — reprodukčné lesné areály (škôlky).
5 — Chránené krajiny (prísne chránené územia):
5.1 — lesné areály,
5.2 — prevaţne lúčne a skalno-lúčne areály.

6 — Povrchové vody:
6.1 — umelé vodné nádrţe,
6.2 — vodné toky (v prirodzených a umelých korytách).
Mapa 3. Typy súčasnej krajiny Liptovskej kotliny.
1 — Priemyselná, technizovaná, intenzívne osídlená krajina:
1.1 — typ mestskej krajiny s koncentrovanou technogénnou Štruktúrou a zdrojmi kontaminácie prostredia v
inverznej polohe prevaţne porieč- nych rovín (nív),
1.2 — typ prechodnej krajiny s kombináciou technogénnych a sekundárnych prírodných prvkov v inverznej
polohe prevaţne poriečnych rovín.
2 — Poľnohospodárska krajina s vidieckou sídelnou štruktúrou:
2.1 — typy krajiny poriečnych rovín s kontamináciou pérových podzemných vôd,
2.1.1 — typ lúčno-oráčinovej krajiny prevaţne s vlhkými lúkami a brehovými porastmi,
2.1.2 — typ lesno-lúčno-oráčinovej krajiny s vlhkými lúkami a zmiešanými lesmi,
2.2 — typy pahorkatinovej krajiny š miernym aţ silným pôsobením eróznych procesov,
2.2.1 — typy mierne aţ stredne zvlnenej pahorkatiny s miernym pôsobením eróznych procesov,
2.2.1.1 — typ oráčinovej krajiny s výskytom deflačných procesov,
2.2.1.2 — typ lesno-lúčno-oráčinovej krajiny so svieţimi lúkami a zmiešaný mi lesmi, s výskytom deflačných
a zosuvných procesov,
2.2.2 — typy silne zvlnenej aţ mierne rezanej pahorkatiny so silným pôsobením eróznych procesov, s
prevaţne svieţimi lúkami a zmiešanými lesmi,
2.2.2.1 — typ lesno-lúčno-oráčinovej silne zvlnenej krajiny s výskytom deflačných a zosuvných procesov,
2.2.2.2 — typ lesno-oráčinovo-lúčnej mierne rezanej krajiny s hojným výskytom zosuvných procesov,
2.3 — typy podvrchovinovej krajiny so silným aţ veľmi silným pôsobením eróznych procesov,
2.3.1 — typ lesno-lúčno-oráčinovej mierne rezanej krajiny so silným pôsobením eróznych a zosuvných
procesov, s prevaţne svieţimi lúkami a zmiešanými lesmi,
2.3.2 — typ lesno-oráčinovo-lúčnej, mierne aţ stredne rezanej krajiny, s veľmi silným pôsobením eróznych a
zosuvných procesov, s prevaţne svieţimi lúkami a zmiešanými lesmi.
3 — Prevaţne lesná, neosídlená aţ sporadicky osídlená krajina:
3.1 — typ podvrchovinovej krajiny s prevaţne zapojenými monokultúrnymi smrekovými lesmi, s primárnou
produkčnou lesohospodárskou funkciou,
3.2— typ podvrchovinovej krajiny s nesúvisle zapojenými aţ riedko zapojenými prevaţne smrekovými lesmi,
s primárnou rekreačnou funkciou,
3.3 — typ podvrchovinovej krajiny s prevaţne riedko zapojenými smrekovými lesmi, s extenzívnym
poľnohospodárstvom
Mapa 4. Potenciál krajiny na urbanizáciu podľa prírodných vlastností.
Mapa

5. Potenciál krajiny na urbánizáciu podľa socioekonomickej (sídelnej) štruktúry.

Mapa

6. Potenciál krajiny na výstavbu komunikácií.

Mapa

7. Potenciál krajiny na poľnohospodárstvo.

Mapa

8. Potenciál krajiny na vodné hospodárstvo na báze podzemných vôd.

Mapa

9. Potenciál krajiny na vodné hospodárstvo na báze povrchových vôd.

Mapa 10. Potenciál krajiny na rekreáciu.
Mapa 11. Potenciál krajiny na cestovný ruch.
Mapa 12. Potenciál krajiny na lesné hospodárstvo.
Mapa 13. Potenciál krajiny ha ochranu prírody.
Vysvetlivky k mapám 4—13:

0 — potenciál extrémne nízky,
1 — potenciál veľmi nízky,
2 — potenciál nízky,
3 — potenciál stredne vysoký,
4 — potenciál vysoký,
5 — potenciál veľmi vysoký.

plocha 500 x 500 m.
Mapa 14. Funkčná delimitácia Liptovskej kotliny podľa prvoradých potenciálov.
Mapa 15. Funkčná delimitácia Liptovskej kotliny podľa druhoradých potenciálov.
Mapa 16. Funkčná delimitácia Liptovskej kotliny podľa treťoradých potenciálov.
Mapa 17. Funkčná delimitácia Liptovskej kotliny podľa štvrtoradých potenciálov.
Vysvetlivky k mapám 14—17:
K — potenciál pre výstavbu komunikácií a urbanizáciu (na báze prírodných podmienok),
R — potenciál pre rekreáciu a cestovný ruch,
A — potenciál pre poľnohospodárstvo,
U — potenciál pre urbanizáciu (na báze socioekonomickej infraštruktúry),
V — potenciál pre vodné hospodárstvo,
L — potenciál pre lesné hospodárstvo a ochranu prírody,
plocha 500 x 500 m.
Mapa 18. Geografická poloha Liptovskej kotliny.

