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ABSTRAKT 

 

ŠABO, Marián: Morfograficko-morfometrická typizácia Západných Karpát a Slovenska pre 

potreby geoekologických aplikácií. [Rigorózna práca]. Univerzita Komenského v Bratislave, 

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie. Školiteľ: Prof. RNDr. 

Jozef Minár, CSc. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 

2015. 66 s. 

 

V rigoróznej práci sme vytvorili databázu elementárnych jednotiek pre územie Západných 

Karpát a Slovenska na základe objektovo orientovaného prístupu v mierke 1 : 100 000. 

Územie Západných Karpát definované podľa Minár et al., 2011 zasahuje na územie 

Slovenska, Maďarska, Rakúska, Česka a Poľska. V prvom kroku sme spravili morfologicko-

morfometrickú typizáciu územia, t.j. vyhraničenie morfografických typov (rovina, 

pahorkatina, niţšia a vyššia vrchovina, niţšia a vyššia hornatina a veľhornatina). Pri 

vyhraničovaní priestorových jednotiek sme pouţili expertnú metódu - vizuálnu detekciu 

najvýraznejších nespojitostí v obraze morfometrických charakteristík (obdoba expertného 

vyhraničovania objektov z kozmických a leteckých snímok). Jednotky sme typizovali na 

základe vertikálnej a horizontálnej členitosti. Vychádzali sme najmä z prác Tremboš (1994), 

Mazúr, Mazúrová (1965) a mapy Morfologicko-morfometrických typov reliéfu (Tremboš, 

Minár 2002) a Energia reliéfu (Mazúr, 1980 a). V druhom kroku sme morfografické typy 

detailnejšie rozčlenili pomocou geomorfologických jednotiek. V treťom kroku sme databázu 

naplnili morfometrickými (priemerná nadmorská výška, vertikálna a horizontálna členitosť, 

sklon, orientácia, topografický pozičný index...) a inými charakteristikami prírodného 

prostredia (priemerný úhrn zráţok, priemerná teplota vzduch, podiel lesa a poľnohospodárskej 

pôdy...). Cieľom práce je vyuţitie tejto databázy na hodnotenie krajinnoekologických 

vlastností (ekologickej stability, únosnosti, citlivosti, zraniteľnosti a pod.), pri tvorbe 

územných systémov ekologickej stability, hodnotení prírodných hrozieb, morfoštruktúrnej 

analýze, analýze bariérového efektu, prípadne analýze dostupnosti. Tak isto môţe byť vyuţitá 

pri regionalizáciách rôzneho typu (geografická, geoekologická, geomorfologická). 

 

Kľúčové slová: Západné Karpaty, Morfograficko-morfometrická typizácia, vertikálna 

členitosť, horizontálna členitosť,  



  

 

ABSTRACT 

 

ŠABO, Marián: Morphographic-morphometrics typification of the Western Carpathians and 

Slovakia for geoecological application use. [RNDr. thesis]. Comenius University in 

Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Physical Geography and Geoecology. 

Instructor: Prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. Bratislava : Faculty of Natural Sciences UK, 2015. 

66 p. 

 

In the rigorous thesis we created a database of elementary units for the territory of the 

Western Carpathians and Slovakia based on object oriented approach in the scale 1 : 100 000. 

Territory of the Western Carpathians defined by Minár et al., 2011 cover the territory of 

Slovakia, Hungary, Austria, Czech Republic and Poland. In the first step we made 

morphographic-morphometric typification of study area, i.e.  delimitation of morphographic 

types (plain, flat wold, rugged wold, flat highlands, rugged highlands, flat mountains rugged 

mountains and upper mountains). For the delimitation of spatial units we used expert method, 

i.e. visual detection of the most significant discontinuities in the image of morphometric 

characteristics (like expert division of objects from space and aerial photography). The units 

were typified on the basics of vertical and horizontal dissection. Our work was primary based 

on the works Tremboš (1994); Mazúr, Mazúrová, (1965) and maps Morphological-

morphometrical landform types (Tremboš, Minár 2002) and map Energy of Relief (Mazúr, 

1980 a). In the second step we made a detailed delimitation of morphographic types by using 

of geomorphological units. In the third step we filled a database with morphometry (average 

height, vertical and horizontal dissection, slope, orientation, topographical position index) and 

other environmental characteristics (average rainfall, average temperature, proportion of 

forest and farmland, etc.). The contribution of rigorous thesis consists mainly in the use of 

database for the evaluation of landscape features (ecological stability, resistance, 

susceptibility, vulnerability, etc.), for the creation of territorial systems of ecological stability, 

natural hazard assessment, morphostructural analysis, analysis of barrier effect or availability 

analysis. It also can be used in the regionalization of different types (geographical, 

geoecological, geomorphological). 

 

Key words: Western Carpathians, morphographic-morphometric typification, vertical and 

horizontal dissection 



  

 

PREDHOVOR 

 

Cieľom práce bolo vytvoriť databázu elementárnych jednotiek pre územie Západných 

Karpát a Slovenska na základe objektovo orientovaného prístupu. Vyhraničené elementárne 

jednotky majú charakter morfografických typov georeliéfu. Sú to regióny s podobným 

vzhľadom metrikou a vplyvom georeliéfu na priebeh prírodných procesov. 

Elementarizácií územia sa v súčasnosti venuje veľmi veľa autorov, vyuţívajú hlavne 

automatizáciu v prostredí GIS. My sme sa rozhodli pouţiť manuálny, ale GIS-om 

podporovaný spôsob segmentácie. Relevantné dátové vrstvy a to hlavne grid vertikálnej 

členitosti boli odvodené z DEM, aby sme tak v čo najväčšej miere eliminovali subjektivitu pri 

stanovovaní typu reliéfu. Pri vyhraničovaní priestorových jednotiek sme však pouţili expertnú 

metódu - vizuálnu detekciu najvýraznejších nespojitostí v obraze morfometrických 

charakteristík (obdoba expertného vyhraničovania objektov z kozmických a leteckých 

snímok). 

Hlavným prínosom práce je definovanie územia. Pracovali sme v stredných mierkach, 

pri ktorých je zvyčajne územie ohraničené administratívnymi hranicami. Keďţe pri 

geoekologických aplikáciách sa skúmajú prírodné procesy, ktoré nerešpektujú umelé, 

administratívne hranice, naše územie nezaberá nielen Slovensko, ale aj časť Poľska, Česka, 

Maďarska a Rakúska.  

Databázu chceme sprístupniť a ponúknuť odbornej verejnosti, aby bola vyuţívaná a tak 

neustále modifikovaná a dopĺňaná. Predpokladáme, ţe by mohla byť vyuţiteľná na 

hodnotenie krajinnoekologických vlastností (ekologickej stability, únosnosti, citlivosti, 

zraniteľnosti a pod.), pri tvorbe územných systémov ekologickej stability, hodnotení 

prírodných hrozieb, morfoštruktúrnej analýze, analýza bariérového efektu, prípadne analýze 

dostupnosti. Tak isto môţe byť vyuţitá pri regionalizáciách rôzneho typu (geografická, 

geoekologická, geomorfologická). 
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3 ÚVOD A CIELE PRÁCE 

 

Pre štúdium vlastností krajiny vyuţívame v geografii najčastejšie dva základné prístupy. 

Podľa Minára (2009) je to buď prístup poľa (kontinuálny model), ktorého základy v 

geomorfometrii poloţili Evans (1972) a Krcho (1973) alebo objektovo orientovaný prístup 

(diskrétny model).  

Prístup poľa vyjadruje vlastnosti geografickej sféry pomocou gridu, ktorý je 

charakterizovaný priestorovou spojitosťou (pre lepšie znázornenie hodnôt sa niekedy 

vyuţívajú izolínie). Naproti tomu diskrétny model predstavuje súbor regiónov, vyčlenených 

podľa určitého klasifikačného kritéria. Hranice regiónov sú definované na základe priebehu 

najväčšej zmeny vybranej vlastnosti prírodného prostredia a regióny sa vyznačujú 

nespojitosťou, pričom je pravdepodobné, ţe na hraniciach sa mení charakter geografického 

prostredia. V určitej mierke a pre danú rozlišovaciu úroveň sú dané areály homogénne (majú 

vnútornú homogenitu). Ako hranicotvorný faktor sa vo fyzickej geografii najčastejšie volí 

georeliéf alebo určitá jeho vlastnosť pretoţe georeliéf má úzky vzťah s rôznymi endogénnymi 

aj exogénnymi procesmi. 

 Hlavným cieľom práce bolo na základe objektovo orientované prístupu vytvoriť 

databázu elementárnych prírodných jednotiek (prirodzených indivíduí) pre územie 

Západných Karpát v referenčnej mierke 1 : 100 000, ktorá môţe byť vyuţiteľná 

v geoekologických aplikáciách. Vyhraničené elementárne jednotky majú charakter 

morfografických typov georeliéfu. Sú to regióny s podobným vzhľadom metrikou a vplyvom 

georeliéfu na priebeh prírodných procesov. Obor platnosti je definovaný mierkou 1 : 100 000, 

v ktorej boli jednotky vyhraničované a preto nie je vhodné, aby bola databáza vyuţívaná vo 

väčších (detailnejších) mierkach. 

Kvôli potrebe cezhraničného hodnotenia a rešpektovania prirodzených hraníc 

prírodného prostredia má databáza nadregionálny charakter a prekračuje umelé, 

administratívne hranice jedného štátu (zasahuje na územie Slovenska, Rakúska, Česka, 

Poľska a Maďarska). Bola vytvorená pre Západné Karpaty, ktorých hranice boli definované v 

práci Minár et al., 2011 s okrajovou zónou 5 kilometrov. Na základe novej koncepcie 

morfoštruktúrneho vývoja územia majú takto definované Západné Karpaty odlišný priebeh 

hraníc od zauţívaného geomorfologického členenia jednotlivých štátov (Mazúr, Lukniš, 1978; 

Balatka et al., 1972; Kondracki, 1978 a Pécsi, 1970). Najväčšie rozdiely vznikli priradením 
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pahorkatinovej oblasti na Slovensku a v Česku (Podunajská, Východoslovenská pahorkatina) 

a pričlenenie Zadunajských vrchov v Maďarsku.  

Takto definované územie však nezahŕňa celé územie Slovenska. Aby mohla byť 

databáza vyuţiteľná aj na analýzy vykonávané na území Slovenska, spracovali sme aj 

územie Podunajskej a Východoslovenskej níţiny (obr. 1). Z databázy je moţné vyselektovať 

akúkoľvek časť územia, bolo by však vhodné, aby vyrezané územie rešpektovalo hranice 

elementárnych jednotiek, aby tak nevznikali neprirodzené areály.  

 

Obr. 1 Poloha študovaného územia 

 

Potreba vytvorenie takejto databázy vychádzala z cieľov dizertačnej práce Syntetické 

hodnotenie prírodných hrozieb a rizík v oblasti Západných Karpát (Šabo, 2012), v ktorej bolo 

nutné vytvoriť databázu elementárnych jednotiek slúţiacu ako zjednocujúci prvok pre 

vyjadrenie čiastkových prírodných hrozieb (hrozba zemetrasenia, hrozba svahových pohybov, 

špecifické hrozby krasovej krajiny, hrozba snehových lavín, hrozba vodnej erózie pôdy, 

povodňová hrozba a hrozba silných vetrov) a v konečnom dôsledku aj pre definovanie 

hrozbových regiónov v procese syntetického hodnotenia. V elementárnych jednotkách sme 

zvyčajne vyjadrovali priemerné hodnoty ukazovateľov, ktoré determinujú vznik prírodnej 

hrozby (napr. % zastúpenie plochy lavínových dráh, ktoré určuje lavínovú hrozbu), pretoţe 



6 

 

vyhraničené jednotky povaţujeme v danej mierke za homogénne a teda rovnako náchylné na 

vznik hrozieb.  

Keďţe problematika elementarizácia nebola v dizertačnej práci hlavnou témou a bola 

spomenutá iba okrajovo, pričom sa jedná o pomerne rozsiahlu a náročnú tému, rozhodli sme 

sa jej venovať v samostatnej rigoróznej práci.  

Pre splnenie hlavného cieľa bolo potrebné splniť niekoľko čiastkových cieľov, ktoré 

sú detailnejšie rozpracované v jednotlivých kapitolách práce a metodickom postupe. 

Prvým čiastkovým cieľom práce bola morfologicko-morfometrická typizácia 

územia a teda vyhraničenie morfografických typov (rovina, pahorkatina, niţšia a vyššia 

vrchovina, niţšia a vyššia hornatina a veľhornatina). Vychádzali sme najmä z práce a mapy 

Morfologicko-morfometrických typov reliéfu (Tremboš, 1994; Tremboš, Minár 2002) a mapy 

Energia reliéfu (Mazúr, 1980 a; Mazúr, Mazúrová, 1965).  

Takto vyčlenené jednotky (morfografické typy) však nie sú vhodné na pouţitie 

v geokologických analýzach. Napr. morfografický typ rovina predstavoval na celom území 

niekoľko plošne veľmi rozsiahlych areálov, pričom tieto zasahovali príliš hlboko do pohorí a 

mali veľmi úzky a pretiahnutý tvar. 

Druhým čiastkovým cieľom bolo teda detailnejšie rozčlenenie týchto areálov 

pomocou databázy geomorfologických jednotiek, aby sme tak definovali individuálne 

jednotky, ktoré majú odlišný charakter ako zvyšné okolité územia (odstránenie výbeţkov 

rovín v kotlinách).  

Posledným cieľom bolo naplnenie databázy morfometrickými (priemerná nadmorská 

výška, vertikálna a horizontálna členitosť, sklon, orientácia, topografický pozičný index, atď.) 

a inými charakteristikami prírodného prostredia (priemerný úhrn zráţok, priemerná teplota 

vzduch, podiel poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy, atď.).  

Databázu chceme sprístupniť a ponúknuť odbornej verejnosti, aby bola vyuţívaná 

a tak neustále modifikovaná a dopĺňaná. Predpokladáme, ţe by mohla byť vyuţiteľná na 

hodnotenie krajinnoekologických vlastností (ekologickej stability, únosnosti, citlivosti, 

zraniteľnosti a pod.), pri tvorbe územných systémov ekologickej stability, hodnotení 

prírodných hrozieb, morfoštruktúrnej analýze, analýza bariérového efektu, prípadne analýze 

dostupnosti. Tak isto môţe byť vyuţitá pri regionalizáciách rôzneho typu (geografická, 

geoekologická, geomorfologická).   
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4 ROZBOR LITERATÚRY A DEFINOVANIE 

ZÁKLADNÝCH POJMOV 

 

Georeliéf (reliéf) definovaný napr. v prácach Krcha (1973, 1990, 1995) chápeme ako 

plošné rozhranie medzi pevnými (litosférou, resp. pedosférou) a tekutými geosférami 

(atmosférou alebo hydrosférou). V jeho okolí sa nachádza oblasť s najintenzívnejšími 

interakciami jednotlivých prvkov krajiny. Táto oblasť, v ktorej prebieha väčšina 

geomorfologických procesov sa označuje ako geomorfosféra. 

Morfografia (Minár, Machová, [b. r.]) je kvalitatívny opis vlastností georeliéfu (napr. 

dolinu môţeme popísať ako pretiahnutú, zdola neuzavretú zníţeninu). Morfometria zas 

kvantitatívny opis vlastností georeliéfu pomocou parametrov výšky, plochy, sklonu, krivosti a 

pod.  

Georeliéf má síce spojitý charakter, ale môţeme ho rozčleniť na menšie priestorové 

časti – individuá, ktoré sa vyznačujú vnútornou homogenitou. Najjednoduchšími takýmito 

jednotkami sú elementárne formy (majú jednoduchý a homogénny geometrický tvar). Môţu 

prechádzať do zložených foriem (obsahujú aspoň dve elementárne formy) a tie do typov 

georeliéfu (obsahujú súbor elementárnych a zloţených foriem podobných vlastností) (Minár, 

Machová, 2004).  

Pomenovanie časti georeliéfu morfografickými pojmami ako: níţina, pohorie, 

pahorkatina predstavuje prvé typizácie georeliéfu. Ďalším vývojom, nástupom morfometrie 

(kvantitatívna charakteristika) a definovaním vzájomných vzťahov vznikli dve najviac 

pouţívané morfograficko-morfometrické klasifikácie označované ako morfografické typy 

a výškové stupne georeliéfu. 

Pre definovanie morfografických typov (rovina, pahorkatina, vrchovina, hornatina, 

veľhornatina) bol ako základné rozlišovacie kritérium zvolený celkový vzhľad reliéfu, ktorý 

je najviac ovplyvnený mierou a spôsobom rozčlenenia územia (najmä vertikálna a potom 

horizontálna členitosť). Medzinárodnou geografickou úniou (in Bezvodová et al., 1985) boli 

stanovené tieto morfografické typy s hodnotami vertikálnej členitosti: rovina „plain― (0-30), 

plochá pahorkatina „flat wold― (31-75), členitá pahorkatina „rugged wold― (76-150), plochá 

vrchovina „flat highlands― (151-200), členitá vrchovina „rugged highlands― (201-300), 

plochá hornatina „flat mountains― (301-450), členitá hornatina „rugged mountains― (451-600) 

a veľhornatina „upper mountains― (viac ako 600 m) (tab. 1).  
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Jednotlivé krajiny si túto klasifikáciu rôzne pozmenili podľa charakteru územia. Prvú 

morfografickú typizáciu územia Slovenska spravili autori Mazúr, Mazúrová (1965) (obr. 2). 

Definovali 7 stupňov s hodnotami vertikálnej členitosti vypočítanými pre priemer kruhov 

2 km: 1. stupeň „rovinný až nepatrne zvlnený reliéf―, 2. stupeň „mierne až stredne zvlnený 

reliéf―, 3. stupeň „silne zvlnený až mierne rezaný reliéf―, 4. stupeň „stredne rezaný reliéf―, 

5. stupeň „hlboko rezaný reliéf―, 6. stupeň „veľmi hlboko rezaný reliéf― a 7. stupeň „extrémne 

rezaný reliéf―. Týmto stupňom definovali Lukniš (1972) zauţívané morfografické pojmy (tab. 

1). 

Lukniš, 1972 
IGU (in Bezvodová et al., 

1985) 
Tremboš, Minár, 2002 

názov ver. čl. názov ver. čl. názov ver. čl. 

roviny 0-30 rovina 0-30 rovina 

rovinné depresie 

0-30 

nerozčlenené 

horizontálne 

rozčlenené 

hor. a ver. 

rozčlenené 

pahorkatiny 31-100 

plochá 

pahorkatina 
31-75 

pahorkatina 

mierne členitá 

31-140 stredne členitá 

členitá 

pahorkatina 
76-150 

silne členitá 

niţšie 

vrchoviny 

101-

180 
vrchovina 

stredne členité 

141-310 
plochá 

vrchovina 
151-200 silne členité 

vyššie 

vrchoviny 

181-

310 

členitá 

vrchovina 
201-300 

veľmi silne 

členité 

niţšie 

hornatiny 

311-

470 

plochá 

hornatina 
301-450 

niţšia 

hornatina 

stredne členité 

311-470 silne členité 

členitá 

hornatina 
451-600 

veľmi silne 

členité 

vyššie 

hornatiny 

471-

640 

vyššia 

hornatina 

stredne členité 

471-640 silne členité 

veľhornatina 600> 

veľmi silne 

členité 

veľhornatiny 641> veľhornatina 

silne členité 

641> 
veľmi silne 

členité 

extrémne členité 

Tab. 1 Morfografické typy a hodnoty vertikálnej členitosti 
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Obr. 2 Vertikálna členitosť podľa Mazúr, Mazúrová (1965) 

 

Obr. 3 Horizontálna členitosť reliéfu Slovenska podľa Mazúr (1980 b) v km
2
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V tab. 1 sú uvedené morfografické typy a hodnoty vertikálnej členitosti v medzinárodnej 

klasifikácií (IGU in Bezvodová et al., 1985), ktorá sa pouţíva aj v Českej republike 

(Bezvodová et al., 1985) a morfografické typy zauţívané v Slovenskej republike (2 varianty: 

Lukniš, 1972 a Tremboš, Minár, 2002). Najväčší rozdiel v hodnotách vertikálnej členitosti 

jednotlivých morfografických typoch zauţívaných na území Slovenska oproti medzinárodnej 

klasifikácií sú hodnoty pre určenie pahorkatín. Na Slovensku je to rozpätie 31-100 m, pričom 

vo svete sa pouţíva rozpätie 31-150 m. Rozpätie určil Mazúr, Mazúrová (1965) na základe 

frekvenčnej krivky, teda zálomov na hodnotách sumačnej krivky vertikálnych členitostí. 

Tremboš, Minár (2002) sa priklonili k medzinárodnej klasifikácií. 

Morfograficko-morfometrická typizácia je tradičný pojem vyskytujúci sa v učebných 

textoch, pričom hovoríme o morfografických typoch. Miernu úpravu tohto pojmu pouţil napr. 

Tremboš, Minár (2002), kde autori hovoria o Morfologicko-morfometrických typoch, 

prípadne o Morfometrickej typizácií (Tremboš, 1994). Mapu, ktorú Tremboš, Minár 

publikovali v Atlase krajiny SR je zobrazená na obr. 4. 

Vertikálna členitosť (amplitúda georeliéfu, energia reliéfu) predstavuje podľa 

Minár, Machová (b.r.) rozdiel nadmorských výšok najvyššieho bodu konvexnej a najniţšieho 

bodu susednej konkávnej formy. Je to teda výška chrbátnic nad údolnicami, ktorá je daná 

výškovým rozdielom medzi určitým bodom na rozvodnici a údolnici, spojených spádnicou. 

Vertikálna členitosť georeliéfu silne ovplyvňuje väčšinu procesov v krajine. S jej rastom 

spravidla stúpa energetická náročnosť rôznych transportných procesov (napríklad preprava 

osôb, tovaru ale i informácií). V dôsledku toho intenzita týchto procesov s rastúcou 

amplitúdou georeliéfu klesá. Tento prejav georeliéfu ako bariéry tlmiacej tok látky, energie a 

informácií môţeme označiť ako bariérny efekt georeliéfu.  

Pojem relatívne výšky sa niekedy nesprávne (napr. v práci Mazúr, Mazúrová, 1965) 

chápe ako synonymum tohto pojmu. Relatívne výšky sa však chápu ako výška ľubovoľného 

bodu nad eróznou bázou, teda údolnicou (prípadne úpätnicou) ku ktorej spadá. Podobne, ani 

označenie vertikálnej členitosti pojmom energia georeliéfu ako synonyma, nepovaţujeme za 

vhodné, pretoţe vertikálna členitosť sa meria v metroch a energia v jouloch (viac v kapitole 

4.1 Nezrovnalosti v pojmovom aparáte).  

Prví autori, ktorí sa na Slovensku komplexne venovali vertikálnej členitosti boli Mazúr, 

Mazúrová (1965), ktorí vytvorili mapu relatívnej výškovej členitosti Slovenska, neskôr 

publikovanú ako mapa Energia reliéfu (Mazúr, 1980 a). Hodnotu vertikálnej členitosti 

počítali na ploche kruhu s priemerom 2 km, pričom kruhy sa navzájom prekrývali a medzi 
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hodnotami bola vykonaná interpolácia. Hodnota 2 km dovoľuje na jednej strane vyjadriť 

hrubé členenie územia Slovenska do makroforiem, resp. základných typov reliéfu a na druhej 

strane umoţňujú v odpovedajúcej miere znázorniť ich vnútornú rozmanitosť. Thauer (1955) 

odporúča pouţite priemeru kruhov 2 km pre stanovenie relatívnych výšok v pahorkatinách 

a stredohorských oblastiach po nadmorskú výšku 1 000 m n. m. Pre vyššie stredohoria 

odporúča priemer 3 – 4 km a pre oblasť Álp aţ 5 km. Mazúr, Mazúrová (1965) toto 

odporúčanie nebrali do úvahy, lebo Karpaty sú oproti Alpám málo masívne a majú hlbokú 

disekciu. Testovali pouţitie aj iných priemerov. Priemer 1 km bol vhodný na vyjadrenie 

drobnejších plošín, tvrdošov a pod. Z hľadiska vyjadrenia celkového charakteru povrchu 

Slovenska však splošťujú základnú vertikálnu členitosť a do značnej miery stierajú 

rôznorodosť reliéfu. Priemer kruhov 4 km (anologicky aj 3 km) je vhodný na hrubé členenie 

základných makroforiem, nedostatky sa prejavujú najmä pri pahorkatinách a vrchovinách.  

Okrem kruhovej metódy sa na dá na výpočet vertikálnej členitosti pouţiť aj štvorcová 

metóda, ktorá je v súčasnosti v GIS analýzach zrejme najpouţívanejšia. Analogicky sa pri nej 

objavujú problémy prekryvu a poţitia veľkých a malých štvorcov  

Skutočnosť, ţe pri veľmi malých štvorcoch sa vertikálna členitosť mení na priemerný 

sklon konštatoval Evans (1972).  

Horizontálna členitosť georeliéfu je charakteristika, ktorá úzko súvisí s vertikálnou 

členitosťou. Chápeme ju ako rozčlenenie územia konvexnými, resp. konkávnymi formami, 

pričom miera rozčlenenia ovplyvňuje energetickú náročnosť procesov na danom území a tak 

zvyšuje alebo zniţuje bariérny efekt georeliéfu (Minár, Machová, [b.r.]).  

Zvyčajne je vyjadrená ako dĺţka meranej siete zníţenín na jednotku plochy. Jednotka 

plochy (kruh, štvorec rôznych rozmerov) ovplyvňuje celkový výsledok v menšej miere ako 

definovanie meranej siete, ktoré je viac ovplyvnené subjektivitou. Najčastejšie sa meria 

dolinná erózna sieť (údolnice), a preto sa hovorí napríklad o mapách hustoty disekcie reliéfu, 

rytmu reliéfu, zvlnenia reliéfu atď. (Mazúr, 1974). 

Mapu horizontálnej členitosti spracoval pre územie Slovenska Mazúr (1974) (obr. 3). 

Keďţe autor v danej práci chcel porovnávať výslednú mapu s mapou relatívnych výšok pouţil 

štvorcovú metódu na podkladových mapách mierky 1 : 50 000 pri veľkosti polí 4 km
2
. Pri 

určení meraných veličín vychádzal z eróznych, resp. z erózno-denudačných lineárnych 

zníţenín. Z hodnôt hustoty rozčlenenia kaţdého štvorca, získaných z pomeru dĺţky zníţením 

k ploche štvorca, zostrojil frekvenčnú krivku na základe 100 m intervalu a podľa nej stanovil 



12 

 

stupnicu hustoty rozčlenenia reliéfu s 5 stupňami: 1. stupeň (0,0 – 0,49), 2. stupeň (0,50 –

 1,25), 3. stupeň (1,26 – 1,75), 4. stupeň (1,76 – 2,50), 5. stupeň (nad 2,50 km/km
2
).  

Výškové stupne georeliéfu vyjadrujú polohu územia k hlavnej eróznej báze - hladine 

svetového oceánu. Pouţíva sa najmä označenie níţina a vysočina. Pre ich odlíšenie sa vo 

svete pouţíva hranica 200 m n. m., resp. 300 m n. m. vo vnútrozemských krajinách. 

Podrobnejšiemu deleniu sa na území Slovenska venoval Lukniš (1972). Ten ďalej rozčlenil 

vysočiny na nízke vysočiny (301 – 800 m n. m.), stredovysočiny (801 – 1 500 m n. m.) 

a vysoké vysočiny (1 501 – 2 655 m n. m.). 

 

4.1 Nezrovnalosti v pojmovom aparáte 

Pri štúdiu literatúry sme natrafili na niekoľko nezrovnalostí vyskytujúcich sa v prácach, 

ktoré sú najčastejšie citované. Chceme na ne upozorniť aby sme tak zamedzili pouţívaniu 

a preberaniu chýb. 

Prvou nezrovnalosťou je nesprávne pouţívanie termínov rádius a priemer. Mazúr, 

Mazúrová (1965) vo svojej práci hovoria: „...ako najvhodnejšie pre výpočet relatívnych výšok 

nášho územia sa ukázali kruhy s rádiom 2 km― (str. 7). V geometrii je rádius rovnocenný 

pojem s pojmom polomer (r) kruhu, priemer sa označuje ako „d― a stred ako „M―. Rádius 2 

km by znamenal priemer 4 km. Je zrejmé, ţe autori mylne pokladali termíny rádiu s priemer 

za totoţný. Z tohto vznikli nesprávne interpretácie, keď napr. Lukniš (1972) hovorí: „...za 

roviny sa považujú územia, na ktorých nie je výškový rozdiel väčší ako 30 m na ploche 

s polomerom 2 km (12,56km
2
)― (str. 129). Termín polomer má byť nahradený termínom 

priemer. Tak isto nesprávne prebral túto definíciu aj Minár, Machová ([b. r.]): „Vertikálna 

členitosť bola určená na základe relatívnych výškových rozdielov na plochách kruhov 

s polomerom 2 km―. 

Ďalšie nepresnosti vznikajú pri pouţívaní pojmov: vertikálna členitosť, relatívna výška 

a energia reliéfu ako synonyma. Mazúr, Mazúrová (1965) pouţívali pojeme relatívne výšky 

v prípadoch, keď by bolo vhodnejšie pouţiť termín vertikálna členitosť: Ukázalo sa, že pri 

rádiu 1 km sú hodnoty relatívnych výšok z hľadiska vnútorného členenia jednotlivých typov 

reliéfu,... (str. 6). 

Vertikálnu členitosť označuje podľa nás nesprávne aj Kolejka et al., 2009, ktorý energiu 

reliéfu chápe ako: „dôsledok miery rozčlenenia reliéfu, vypočítaný v elementárnych 

povodiach so zohľadnením najvyššieho a najnižšieho bodu povodia ako množstva práce, ktorú 
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musí teleso jednotkovej hmotnosti vykonať počas vertikálneho posunu z bodu najvyššieho do 

najnižšieho. Vykonaná práca (P) je udávaná vo wattoch. (str. 20)― 

         

kde  

m = hmotnosť telesa 

g = gravitačné zrýchlenie – 9,81 

   = hmax – hmin = relatívna výška 

 

Z fyzikálneho hľadiska je však wat vyjadrený v jednotkách: kg.m
2
.s

-3
. Podľa vzťahu, 

ktorý uvádza Kolejka et al., 2009 by mala byť práca (P) vyjadrená v kg.m
2
.s

-2
 čo sú jouly (J) 

a nie waty ako uvádza. V citovanej práci (Kolejka et al., 2009) autor ďalej uvádza: „Energia 

reliéfu v sebe integruje informáciu o sklonitosti, vertikálnej a horizontálnej členitosti 

a vyjadruje hodnotu transportnej sily objektu pohybujúceho sa po povrchu. Je to z ľudského 

hľadiska miera námahy, ktorú by človek musel vynaložiť na pohyb v teréne a transport vecí― 

(str. 20). Toto tvrdenie nie je (v kontexte predošlého jeho textu) pravdivé, pretoţe ním 

udávaná definícia nezohľadňuje hodnoty ani sklonov, ani horizontálnej členitosti. 

Nestotoţňujeme sa preto s takouto definíciou a ani ju v práci nepouţívame. 

 

4.2 Pojmový aparát využívaný v práci 

V práci vyuţívame najčastejšie pojmy: morfografické typy, elementárne jednotky 

a vertikálna členitosť.  

V procese mofologicko-morfometrickej typizácie sme získali morfografické typy 

(roviny, pahorkatiny, niţšie vrchoviny, vyššie vrchoviny, niţšie hornatiny, vyššie hornatiny a 

veľhornatiny). Na ich vyčlenenie sme pouţili metodický postup opísaný v kapitole 5, pričom 

ako podkladové vrstvy sme pouţili grid vertikálnej členitosti reliéfu vypočítaný pre kruhy 

s priemerom 2 km, priebeh vrstevníc a sieť vodných tokov.  

 Tieto jednotky sme v ďalšom kroku rozčlenili pomocou databázy geomorfologických 

jednotiek, aby sme tak odstránili plošne veľmi rozsiahle areály rovín, ktoré často krát 

zasahovali do pohorí vo forme dlhých, úzkych výbeţkov.  

Po rozčlenení sme uţ pouţívali pojeme elementárne jednotky, pretoţe ich povaţujeme 

v danej mierke (1 : 100 000) za vnútorne homogénne. 
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5 METODICKÝ POSTUP 

 

5.1 Štúdium odbornej literatúry 

Základným východiskom práce bolo štúdium domácej a zahraničnej literatúry, ktorá sa 

venuje morfologicko-morfometrickej typizácií a problematike vyhraničovania elementárnych 

jednotiek (napr. Minár, Evans, 2008). Vo svetovej literatúre prevládajú najmä práce, ktoré pre 

vyhraničovanie vyuţívajú automatizáciu a ktorá je vykonávaná v geografických informačných 

systémoch. Je to napr. práca autorov Dobos et al., 2007 v ktorej autori vyvinuli kvantitatívnu 

metódu na definovanie terénnych jednotiek. Vznikla tak databáza SOTER (World SOil and 

TERain Digital Database). Autori vyuţili 4 základné vrstvy odvodené z DEM (nadmorská 

výška, sklon, vertikálna a horizontálna členitosť), ktorých kombináciou získali elementárne 

jednotky. Objektovej reprezentácií z DEM sa venovali mnohí autori, napr. Drăgut, Eisank, 

2011, Drăgut et al., 2011, Niekerk (2010), Hay et al., 2005, Macmillan et al., 2000. Kaţdý z 

týchto prístupov má nejaké pozitíva ale aj negatíva  

My sme sa rozhodli pouţiť manuálny, ale GIS-om podporovaný spôsob segmentácie. 

Relevantné dátové vrstvy a to hlavne grid vertikálnej členitosti boli odvodené z DEM, aby 

sme tak v čo najväčšej miere eliminovali subjektivitu pri stanovovaní typu reliéfu. Pri 

vyhraničovaní priestorových jednotiek sme však pouţili expertnú metódu - vizuálnu detekciu 

najvýraznejších nespojitostí v obraze morfometrických charakteristík (obdoba expertného 

vyhraničovania objektov z kozmických a leteckých snímok).  

Vychádzali sme z dvoch prác, ktoré sa venovali členeniu georeliéfu Slovenska na 

základe vertikálnej členitosti. Prvou prácou je mapa Energie reliéfu (Mazúr, 1980 a; Mazúr, 

Mazúrová, 1965) (obr. 2), v ktorej boli areály definované na základe izolínií (izaritiema je 

čiara s rovnakou relatívnou výškou) reklasifikovaných hodnôt vertikálnej členitosti 

(vertikálna členitosť je vyuţitá ako hranicotvorný faktor). Takýmto spôsobom vyhraničené 

areály však nevyjadrujú prirodzený charakter prírodného prostredia. Druhou mapou je mapa 

Morfologicko-morfometrických typov reliéfu (Tremboš, Minár, 2002), kde bola vertikálna 

členitosť vyuţitá ako charakterizačný faktor (obr. 4). T. j. autori najskôr definovali hranice 

elementárnych jednotiek pomocou najkontrastnejších reliéfových hrán (ako podklad slúţili 

analógové mapy v mierke 1:50 000) a tie následne charakterizovali podľa vertikálnej 

členitosti.
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Obr. 4 Morfologicko-morfometrické typy reliéfu podľa Tremboš, Minár, 2002  
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Snaţili sme sa teda o prienik oboch prístupov a najmä o ich verifikáciu a objektivizáciu 

s vyuţitím GIS. Na rozdiel od analógových máp pouţitých v spomínaných prácach sme 

vyuţili voľne dostupný digitálny model reliéfu SRTM (Jarvis et al., 2008). Objektivizáciu 

práce Mazúr (1980 a) bol výpočet gridu vertikálnej členitosti z DEM, pričom tento grid slúţil 

ako jeden z hranicotvorných faktorov pri vyčleňovaní jednotiek. Objektivizáciu práce 

Tremboš, Minár, (2002) bolo charakteristika vyhraničených areálov pomocou zonálnej 

štatistiky. Aj keď napr. Mazúr, Mazúrová, 1965 pouţili na výpočet vertikálnej členitosti 

analógové mapy mierke 1:25 000, ktoré sú presnejšie ako náš digitálny model, ich vyjadrenie 

vertikálnej členitosti je priestorovo menej homogénne. Je to spôsobený tým, ţe stredy kruhov, 

pre ktoré sa počítala vertikálna členitosť neboli od seba vzdialené 78 metrov ako v našom 

prípade a tým pádom získal Mazúr menej kontinuálny obraz s viac skokovitými zmenami 

hodnôt členitosti. 

 

5.2 Príprava podkladových vrstiev 

Pracovali sme v softvéri ArcGIS 9.3 (ArcGIS...) od spoločnosti ESRI (Environmental 

Systems Research Institute). Vyuţili sme hlavne nadstavby: Spatial Analyst, Geostatical 

Analyst a pod., ktoré ponúkajú nástroje na priestorové analýzy. Elementárne jednotky boli 

definované ako polygónová vrstva vo formáte .shp. 

Študované územie zasahuje na územia piatich štátov (Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, 

Česko a Poľsko), kvôli čomu sme museli zvoliť jednotný súradnicový systém, v ktorom 

budeme pracovať. Pre územie Slovenska a Česka sa pouţíva systéme S-JTSK, v Poľsku 

systém S-42/83, v Rakúsku v M 34° východne od Ferra a v Maďarsku Budapeštiansky 

stereografický súradnicový systém, prípadne jednotný celoštátny súradnicový systém EOV 

(Egységes Országos Vetület Uniform National Projection) (Ďurková et al., 2005). Vo svete je 

najviac pouţívaný súradnicový systém WGS-84 (World Geodetic System 1984). My sme 

zvolili jeho rovinný variant WGS 1984 UTM Zone 34N, keďţe stredový pás zobrazenia pre 

tento systém prechádza pribliţne stredom záujmového územia. Pre transformáciu dát zo 

systému S-JTSK (napr. máp Energie reliéfu, Morfologicko-morfometrické typy georeliéfu) 

sme vyuţili v prostredí ArcGIS 9.3 transformačný kľúč 1, aj keď je výrobcom softvéru 

odporúčaný transformačný kľúč 2. Podľa práce Hrdina 1997 a našich skúseností je presnejšia 

práve táto transformácia.  

 

 



17 

 

Digitálny model reliéfu 

Najdôleţitejšou podkladovou vrstvou bol digitálny model reliéfu. Podľa Jedličku (2009) 

sa v odbornej literatúre stretávame s rôznymi označeniami pre digitálne modely, ktoré 

reprezentujú zemský povrch. DTM (digital terrain model) je digitálna reprezentácia reliéfu 

zemského povrchu (georeliéfu), ktorej súčasťou je aj algoritmus pre interpoláciu výšky 

medziľahlých bodov. Na Slovensku a v Česku je tento typ označovaný skratkami DMR 

(digitálny model reliéf) a DMT (digitálny model terénu). DEM (digital elevation model) je 

model, ktorý pracuje výhradne s nadmorskými výškami georeliéfu. DSM (digital surface 

model) je zvyčajne skonštruovaný s pouţitím algoritmu automatickej extrakcie (vyhodnotenie 

fotogrametrických snímkov alebo spracovanie dát LIDAR-u). Reprezentuje vrcholy všetkých 

objektov nachádzajúcich sa v teréne (vegetácia, človekom vytvorené objekty) a terénu 

samotného (otvorené areály). DLM (digital landscape model) je typ objektovo orientovanej 

geografickej databázy s dátami štruktúrovanými tak, aby uľahčovali priestorové analýzy a 

prepojenia geografických objektov s externými dátami. Je to vlastne komplex digitálnych 

informácií o území.  

Nami pouţitý digitálny model reliéfu (Jarvis et al., 2008) sme získali z geoportálu 

CGIAR-CSI (http://srtm.csi.cgiar.org) (Consultative Group for International Agricultural 

Research - Consortium for Spatial Information), ktorý je poskytovateľom SRTM dát (Shuttle 

Radar Topographic Mission) vytvorených organizáciou NASA (National Aeronautics and 

Space Administration). Na tomto portáli je moţné získať niekoľko celosvetových modelov 

v rozlíšení 1 x 1 kilometer, 250 x 250 alebo 90 x 90 metrov. My sme vyuţili digitálny model 

v rozlíšení 90 x 90 metrov. Vertikálna odchýlka týchto dát je menej ako 16 metrov a je 

vytvorený v geografickom súradnicovom systéme WGS84. Na spracovanie dát bolo 

pouţitých niekoľko interpolačných metód (Kriging, Inverse Distance Weighting, Spline, 

Triangular Irregular Network, Inverse Distance Weighting) a niekoľko pomocných 

digitálnych modelov na odstránenie prázdnych miest (Reuter et al., 2007).  

Dáta boli stiahnuté ako 4 datasety vo formáte GeoTiff a v súradnicovom systéme 

WGS84. Tieto sme exportovali do formátu grid a spojili pomocou funkcie Mosaic to New 

Raster (Data Management Tool – Raster – Raster Dataset – Mosaic to New Raster). Pri 

zmene súradnicového systému z WGS 1984 do rovinného systému WGS 1984 UTM Zone 

34N (Data Management Tool – Projections and Transformations – Raster – Project Raster) 

došlo k zmene rozlíšenia na 78x78 metrov.  

 

http://srtm.csi.cgiar.org/
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Úprava digitálneho modelu reliéfu 

Keďţe pri pouţití takto získaného digitálneho modelu v procese automatického 

generovania údolníc dochádzalo k tvorbe zhlukov a nereálnej siete vodných tokov 

(zhlukovanie v rovinných územiach, priamočiare vodné toky, ktoré nerešpektujú 

predispozície reliéfu) digitálny model sme upravili, aby bol čo najviac hydrologicky korektný. 

Hydrologicky korektný model zaručuje, ţe sieť vodných tokov vytvorená nad týmto modelom 

bude konzistentná, vodné toky nebudú neprirodzene končiť v bezodtokových oblastiach 

(pokiaľ nie sú prirodzené) a nebude dochádzať k vytváraniu nereálnej siete (obr. 5). 

 

Obr. 5 Sieť vodných tokov vygenerová z DEM po úprave (A) a bez nej (B) 

 

Na úpravu sme vyuţili sme metódu Topo to raster (Spatial Analyst Tool – Interpolation 

– Topo to Raster). Topo to raster je interpolačná metóda, ktorá vychádza z vlastností 

topografie reliéfu, a preto správne reprezentuje chrbátnice a údolnice a zaisťuje tak spojitý 

odvodňovací systém. Môţe byť vypočítaný zo šiestich vstupných vektorových dát: vrstevnice 

(contours), body s hodnotami nadmorskej výšky (point elevation), vodné toky (stream), 

hranice (boundary), jazerá (lake) a priehlbiny (sink) (Šilhavý, 2010). Metódou Topo to raster 

bol vytvorený aj DMR pre územie Slovenskej republiky s rozlíšením 20x20 metrov (Hronček, 

Košický, 2007). Z tejto práce sme čerpali pouţité nastavenia. Do výpočtu sme zaradili body 
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s hodnotami nadmorskej výšky a vrstevnice ktoré sme vytvorili z pôvodného digitálneho 

modelu (Conversion Tools – From Raster – Raster To Point a Spatial Analyst Tools – Surface 

– Contour). Ďalej bola pridaná sieť vodných tokov, ktorú sme získali z Catchment Database 

(Voght et al., 2007). 

Rozdiel vo vytvorenej siete údolníc predstavuje obr. 5. Avšak ani týmto spôsobom sa 

nám nepodarilo odstrániť vznik nereálnej siete údolníc v rovinatých oblastiach (Podunajská 

a Východoslovenská níţina). Preto nebolo moţné detailnejšie rozčleniť morfografický typ 

roviny a ani informácie o horizontálnej členitosti nebili pre tieto územia zaradené do analýz. 

 

5.3 Morfografická typizácia 

Pri vyčleňovaní morfografických typov sme vychádzali z prác: Mazúr, Mazúrová, 1965 

a Tremboš, Minár, 2002. Snaţili sme sa o verifikáciu a objektivizáciu oboch metodických 

postupov. T. j. grid vertikálnej členitosti, ktorý bol v práci Mazúr, Mazúrová 1965 pouţitý 

ako hlavný hranicotvorný faktor, sme v našom prípade brali iba ako jeden z viacerých 

hranicotvorných faktorov. Vertikálnu členitosť sme neskôr pouţili aj ako charakterizačný 

prvok podobne ako v  práci Tremboš, Minár, 2012 (vychádzali sme však z automatického, 

objektívneho výpočtu v prostredí Zonal Statistic). 

Náš metodický postup pozostával z niekoľkých krokov: 

V prvom kroku sme z upraveného digitálneho modelu získali vrstevnice s rôznymi 

intervalom (10, 20 a 50 metrov). Pomocou nich sme mohli definovať hranice nespojitosti 

a najväčšej zmeny v charaktere georeliéfu (úpätnice a terénne hrany). 

V druhom kroku sme vytvorili grid vertikálnej členitosti, ktorý sme vypočítali 

pomocou nástroja Focal Statistic (Spatial Analyst Tools – Neighborhood) ako rozdiel 

najvyššej a najniţšej nadmorskej výšky pre kruh s priemerom 2 km, resp. 1 950 metrov (pri 

rozlíšení DMR 78 x 78 metrov sme pouţili pre definovanie daného priemeru 25 pixlov). 

Potvrdilo sa nám, ţe rovnaké výsledky môţeme získať aj pomocou softvéru GRASS a funkcie 

„r.neighbors―. Testovali sme aj pouţitie gridu vertikálnej členitosti vypočítaného pre priemery 

kruhov 1, 3, a 4 km, podobne ako v práci Mazúr, Mazúrová (1965). Potvrdili sa nám závery 

z danej práce (obr. 6), ţe pouţitie kruhu s priemerom 1 km pre sa javí ako najvhodnejšie pre 

vykreslenie menej členitejších území, ako sú roviny a pahorkatiny. Takéto nastavenie však 

splošťuje základnú vertikálnu členitosť územia Slovenska. Na modelovom území v okolí 

Turčianskej kotliny podľa tohto nastavenia prevládajú vyššie vrchoviny, pričom podľa Mazúr, 

Mazúrová (1965) aj Tremboša, Minár (2002) má územie charakter vyšších hornatín aţ 



20 

 

veľhornatín. Pri pouţití kruhu s priemerov 3 a 4 km vznikali nedostatky opačného charakteru. 

Z celého územia sa takmer úplne vytratila kategória rovín a v ostatnom území prevládala 

kategória hornatín (niţších a vyšších) aţ veľhornatín. Ako najvhodnejšie sa preto javilo 

pouţitie priemeru 2 km, ktorý na jednej strane dovoľuje vyjadriť hrubé členenie územia 

Slovenska do makroforiem, resp. základných typov reliéfu a na druhej strane umoţňujú 

v odpovedajúcej miere znázorniť ich vnútornú rozmanitosť. 

 

Obr. 6 Grid vertikálnej členitosti vypočítaný pre kruhy s priemerom 1 km (A), 2 km (B) a 4 km (C) v okolí 

Turčianskej kotliny 

 

Grid vertikálnej členitosti sme reklasifikovali pomocou intervalov, ktoré boli pouţité 

v práci Mazúr, Mazúrová, 1965, keďţe väčšinu študovaného územia zaberá územie Slovenska 

a chceli sme naše výsledky porovnávať s danou prácou. Definovali sme teda roviny (0 -

 30 m), pahorkatiny (31 – 100 m), niţšie vrchoviny (101 – 180 m), vyššie vrchoviny (181 –

 310 m), niţšie hornatiny (311 – 470 m), vyššie hornatiny (471 – 640m) a veľhornatiny ( 641 

a viac metrov). 

Ďalšou pouţitou podkladovou vrstvou bola sieť vodných tokov získaná z databázy 

Catchmant Database (Voght et al., 2007). Vyuţili sme ju pri vyhraničovaní rovín, ktoré sa 

nachádzali v kotlinách. Bola pouţitá v prípadoch, keď podľa gridu vertikálnej členitosti uţ 

nešlo o rovinu, ale podľa priebehu vrstevníc a prítomnosti vodného toku sme dokázali 

expertným odhadom určiť, ţe sa stále ešte jedná o nivu a tým pádom spadá do kategórie 

rovín.  

 Samotné vyhraničovanie jednotiek prebiehalo na základe expertného odhadu 

naloţením všetkých troch vrstiev. Pokiaľ by jeden z faktorov bol braný ako hranicotvorný, 
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napr. grid vertikálnej členitosti, mohli by sme získať areály, ktoré nerešpektujú prirodzený 

charakter jednotiek. Je to spôsobené aj tým, ţe sa pole hodnôt vertikálnej členitosti 

v niektorých miestach nemusí vyznačovať náhlymi zmenami a naše kategórie teda nemusia 

predstavovať prirodzené hranice (obr. 7).  

Minimálna šírka areálu bola stanovená na 500 metrov, minimálna veľkosť areálu bola 

stanovená na 2 km
2
. 

 

Obr. 7 Morfografické typy na podklade gridu vertikálnej členitosti v severnej časti Turčianskej kotliny 

 

Ďalším krokom v metodickom postupe bola charakteristika daných areálov. 

Charakterizovali sme ich pomocou vertikálnej členitosti a horizontálnej členitosti. Na určenie 

horizontálnej členitosti sme vyuţili nástroje na automatické generovanie údolníc Hydrology 

Toolset. Problematike automatického generovania údolníc sa venuje veľa autorov, vyuţili 

sme najmä práce: Jedlička, Mentlík, 2002; Jedlička, Sládek, 2009, Jedlička 2010, Šilhavý, 

2010 alebo Šinka, 2008.  

Hydrology toolset pozostáva z nástrojov Sink - identifikácia priehlbín, bezodtokových 

oblasti, zníţenín alebo depresií, nástroja Fill, ktorý takéto priehlbiny vypĺňa, ďalej nástroja 

Flow Direction, ktorý určuje smer prúdenia, Flow Accumulation určujúci akumuláciu 
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prietoku, t.j. určí pre kaţdú bunku koľko do nej vteká ostatných buniek. Vodný tok sa určí 

pomocou minimálnej, tzv. prahovej hodnoty. Čím je menšia, tým je sieť vodných tokov 

podrobnejšia a naopak. Táto prahová hodnota závisí od charakteru územia. V práci Jedlička, 

Sládek, 2009 pouţili autori pre Fatransko-Turčiansky región prahovú hodnotu 205 buniek, čo 

predstavovalo prispievajúcu plochu 0,15 km
2
. Na našom území sme experimentovali 

s rôznymi hodnotami (0,15; 0,30; 0,45 a 0,60 km
2
), nakoniec sme zvolili veľkosť 

prispievajúcej plochy 0,45km
2
 a prahovej hodnoty 75. Definovanie iba jednej prahovej 

hodnoty na tak veľkom a heterogénnom území ako sú Západné Karpaty však môţe 

spôsobovať nepresnosti. Údolnice v rastri sme určili tak, ţe sme im priradili hodnotu 1 

a ostatným bunkám hodnotu NoData. (pre pôvodné hodnoty „0 - 75― definujeme „NoData― 

a pre hodnoty „75 - n― definujeme hodnotu „1―) Do vektorovej podoby sme grid vodných 

tokov previedli pomocou nástroja Stream to feature.  

Morfografické typy sme porovnali s výsledkami prác, ktoré boli robené pre územie 

Slovenska (celkové zastúpenie, koeficient plošnej korelácie, porovnanie vybraných území). 

Venovali sme sa aj vzťahu morfografických typov a geomorfologických jednotiek.  

 

5.4 Rozčlenenie areálov a ich charakteristika 

Morfografické typy vyčlenené vyššie uvedeným metodickým postupom sa ukázali 

v rovinatých územiach ako málo detailné. Objavil sa problém, ţe buď roviny zaberali príliš 

veľké územia, alebo zasahovali hlboko do pohorí vo forme úzkych, pretiahnutých areálov. 

Takáto databáza by nebola vhodná na pouţitie v geoekologických aplikáciách, preto 

sme databázu morfografických typov ďalej rozčlenili (individualizovali) pomocou databázy 

geomorfologických jednotiek (viac v kapitole 8). Územie Západných Karpát s rozlohou 

88 000 km
2
 sme tak rozdelili na viac ako 3 500 jednotiek s priemernou rozlohou 80 km

2
.  

Posledným krokom v metodickom postupe bolo „naplnenie databázy― čo najväčším 

počtom charakteristík, aby bola pouţiteľná v geoekologických aplikáciách.  
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6 MORFOGRAFICKÁ TYPIZÁCIA 

 

Metodický postup pouţitý na vyhraničenie morfografických typov bol definovaný 

v predchádzajúcej kapitole. V tejto kapitole sa venujeme charakteristike daných areálov, teda 

samotnej typizácií. Typizácia prebiehala pomocou vertikálnej členitosti a čiastočnej aj 

horizontálnej členitosti. 

 

6.1 Typizácia na základe vertikálnej členitosti 

Typizácia morfografických typov prebiehala pomocou nástrojov Zonálnej štatistiky 

(definovanie rozpätia, mediánu, priemernej hodnoty, najčastejšie sa vyskytujúcej hodnoty, 

atď.) na podklade nereklasifikovaného aj reklasifikovaného gridu vertikálnej členitosti 

(obr. 8).  

Jednotky patriace do kategórie rovín sme typizovali uţ pri vyčleňovaní jednotiek, na 

základe priebehu vrstevníc (nivy) a prítomnosti vodného toku. Typizovali sme teda 

pahorkatiny, vrchoviny (niţšie a vyššie), hornatiny (niţšie a vyššie) a veľhornatiny. 

 

Obr. 8 Grid vertikálnej členitosti rozčlenený podľa tried Mazúr, Mazúrová (1965) 
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Pri typizácií sme narazili na niekoľko obmedzení, vyplývajúcich z pouţitia 

podkladových dát, ktoré sme mali k dispozícií. Pre územie Slovenska sme mali k dispozícií aj 

presnejšie podkladové vrstvy (napr. mapy v mierke 1 : 10 000), pomocou ktorých by sme 

vedeli lepšie identifikovať nivy (čím by sme vedeli detailnejšie rozdeliť roviny), nepouţili 

sme ich však preto, lebo pre ostatné územie neboli rovnocenné mapové podklady k dispozícií. 

Pouţili sme voľne prístupný DEM, ktorý bol homogénny pre celé územie, aj keď sme tak 

stratili časť informácie.  

Prvé obmedzenie sa vzťahovalo na oblasť rovín (najmä Podunajská a 

Východoslovenská níţina), kde je DEM značne nepresný. Na týchto územiach nebolo moţné 

detailnejšie rozčleniť roviny. Tremboš, Minár (2002) vo svoje práci v rámci rovín vyčlenili 

rovinné depresie (depresie na okraji agradačných valov veľkých riek, staré riečne ramená), 

nečlenené roviny (fluviálne nivné roviny) a horizontálne rozčlenené roviny (široké pásy 

meandrov a mŕtvych riečnych ramien pozdĺţ väčších tokov). V našej práci by sme roviny 

detailnejšie vedeli rozčleniť iba na základe ich mapy, prípadne detailnejších základných máp. 

Keďţe sme rovnaké podklady nemali dostupné pre celé územie, tak sme k tomuto kroku 

nepristúpili. 

Ďalšie nepresnosti vznikali pri nivách v kotlinových oblastiach, ktoré sa vyznačovali 

atypickým tvarom (veľmi úzky, v jednom smere pretiahnutý a s malou rozlohou – do 5 km
2
). 

Takéto nivy patria do kategórie rovín, no podľa výpočtu vertikálnej členitosti sa tu roviny 

nevyskytujú. Je to spôsobené tým, ţe do výpočtu vertikálnej členitosti (kruh s priemerom 

2 km) spadali aj okolité pohoria a preto hodnoty vertikálnej členitosti spadali do kategórie 

pahorkatín, vrchovín, v extrémnych prípadoch aţ hornatín.  

Väčšie nivy, ktoré patria do kategórie rovín (so šírkou minimálne 500 m) sme 

vyhraničovali na základe priebehu vrstevníc (terénne hrany a úpätnice) a prítomnosti vodného 

toku.  Na základe rovnakého prístupu by sme takto mohli uvaţovať aj nad vyhraničením rovín 

v pohoriach (napr. vrcholové časti), v tomto prípade bol pre nás smerodajný údaj prítomnosť 

vodného toku. 
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Typizácia pomocou nereklasifikovaného gridu vertikálnej členitosti 

Testovali sme pouţitie nereklasifikovaného gridu vertikálnej členitosti (pôvodného), 

v ktorom neboli hodnoty reklasifikované do zauţívaných 7 tried. V tomto gride sa hodnoty 

vertikálnej členitosti pohybovali od 0 metrov (vodné plochy) po 1 133 metrov. Výpočet 

priemerných hodnôt (Zonal Statistic) prebiehal na gride typu Integer (Spatial Analyst – Math 

– Integer). Vyskúšali sme niekoľko ukazovateľov ako napr. range (rozpätie), median (medián 

– stredná hodnota znaku), mean (priemerná hodnota) a majority (najčastejšia vyskytujúca sa 

hodnota).  

Priemerné hodnoty vertikálnej členitosti v kaţdej jednotke vypočítané z pôvodného 

gridu sme reklasifikovali do zauţívaných tried podľa Mazúra a vizuálne porovnali s mapou 

Energia reliéfu (Mazúr, 1980 a) a Morfologicko-morfometrickými typmi georeliéfu 

(Tremboš, Minár, 2002). Najmenej sa zhodovalo vyjadrenie pomocou ukazovateľa range (obr. 

9), pri ktorom väčšina študovaného územia spadala do kategórie vyšších vrchovín. Pri pouţití 

tohto ukazovateľa dosahovala vertikálna členitosť hodnoty od 10 m po 778 metrov, pri 

majority 0 – 735 m, pri mediáne 1 – 717 m, a pri priemere 7 – 720 metrov.  

Ukazovatele median, mean a majority priniesli pribliţne rovnaké zastúpenie 

morfografických typov v študovanom území. Obr. 10 znázorňuje typizáciu jednotiek 

pomocou štatistického ukazovateľa Majority (najčastejšia sa vyskytujúca hodnota v súbore).  

 



26 

 

 

Obr. 9 Typizácia vertikálnej členitosti na základe štatistického ukazovateľa Range 

 
Obr. 10 Typizácia vertikálnej členitosti na základe štatistického ukazovateľa Majority 
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Typizácia pomocou reklasifikovaného gridu 

Grid vertikálnej členitosti sme reklasifikovali do 7 zauţívaných  tried (podľa Mazúr, 

Mazúrová, 1965). Kaţdej triede sme priradili hodnotu od 1 po 7. Týmto sa nám podarilo 

odstrániť extrémne hodnoty vertikálnej členitosti v súbore dát. Pomocou zonálnej štatistiky 

sme vyjadrili pre kaţdú jednotku rozpätie, medián, priemernú hodnotu a najčastejšie sa 

vyskytujúcu hodnotu. Typizácia pomocou kaţdého ukazovateľa priniesla takmer rovnaké 

výsledky. Rozdiel v zaradení do jednotlivých kategórií sa vyskytol iba v niekoľkých 

ojedinelých jednotkách. Ako referenčný ukazovateľ sme zvolili ukazovateľ majority, teda 

najčastejšie sa vyskytujúcu hodnotu (obr. 11). 

Ukazovateľ majority sme pouţili ako referenčný na zaradenie jednotiek do jednotlivých 

morfografických typov na základe vertikálnej členitosti. Pri porovnaní s prácami Mazúr 

(1980 a) a Tremboš, Minár (2012) je zrejmé, ţe na študovanom území sa takmer vytratila 

kategória veľhornatín. Príčinou je zrejme menej presný DEM, ktorý nedokázal zachytiť menší 

plošný rozsah plôch (pixlov), ktoré vo vrcholových častiach patrili do kategórie veľhornatín.  

 

Obr. 11 Typizácia vertikálnej členitosti na základe štatistického ukazovateľa Majority  
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6.2 Typizácia na základe horizontálnej členitosti 

Horizontálna členitosť ako ďalší typizačný prvok bola pouţitý aj v práci Tremboš, 

Minár (2002). Pomocou horizontálnej členitosti sme chceli detailnejšie rozdeliť jednotlivé  

morfografické typy typizované pomocou vertikálnej členitosti.  

Vertikálnu členitosť sme definovali ako dĺţku údolníc (v km) na plochu elementárnej 

jednotky (km
2
). Údolnice sme automaticky vygenerovali z upraveného DEM (kapitola 5.2) 

v prostredí ArcGIS a nástrojov Hydrology Toolset. Vyuţili sme nástroj Spatial Join (Analysis 

Tools - Everlay) s prienikom líniovej vrstvy údolníc a polygónovej vrstvy elementárnych 

jednotiek (Analysis Tools – Everlay - Intersect). Týmto sme rozsekli vodné toky hranicami 

jednotiek. Dĺţku jednotlivých úsekov sme vypočítali pomocou nástroja Calculate Geometry. 

Vrstvy sme spojili nástrojom Spatial Join s pouţitím týchto nastavení: target = polygon, 

joined = line, join one to one method. Pre input Field Map of Join Features definujeme po 

pravom kliknutí na myš merge rules (sum) a v match options definujeme contain. Tento 

príkaz spočíta dĺţku úsekov, ktoré sa nachádzajú v danom polygóne.  

Aj keď sme pouţili upravený DEM, ktorý by mal byť hydrologicky korektný, 

v rovinatých územiach ako je Podunajská a Východoslovenská níţina stále vznikali 

nepresnosti vo vygenerovanej siete údolníc (vznik zhlukov a nereálnej siete vodných tokov).  

Kvôli tomuto sme horizontálnou členitosťou netypizovali roviny. V Mazúrovej práci 

(1974) autor definoval 5 stupňov horizontálnej členitosti (0,0-0,49; 0,50-1,25; 1,26-1,75; 

1,76-2,50; >2,50), Tremboš (1994) definoval 6 kategórií (0,00; 0,01-0,50; 0,51-1,25; 1,26-

1,75; 1,76-2,50; >2,50). V našej práci sme nechceli pouţiť konkrétne intervaly, pretoţe 

hodnoty sú veľmi ovplyvnené dolinovou sieťou, ktorá vstupuje do výpočtu. Hodnoty 

vertikálne členitosti vypočítané pomocou nášho postupu sa pohybovali v rozmedzí od 0 –

 3,74 km/km
2
. Znázornenie hodnôt v celom území do piatich tried zobrazuje obr. 12. 

V druhom kroku sme pre kaţdú kategóriu vertikálnej členitosti definovali 3 kategórie 

horizontálnej členitosti (okrem rovín a veľhornatín) pomocou metódy kvantilov. Súbor 

hodnôt sme chceli pôvodne rozdeliť pomocou metódy Natural breaks, no pri tomto rozdelení 

sa nám nepodarilo získať také súbory hodnôt, ktoré by boli rozlohovo a počtovo aspoň 

pribliţne rovnocenné. Pomocou rozdelenia mnoţiny morfografických indivíduí metódou 

kvantilov sa nám podarilo získať také kategórie (slabá, stredná a silná členitosť), ktoré sú, čo 

sa týka počtu rovnako početné a sú aj plošne pribliţne rovnocenné (tab. 2). 
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Obr. 12 Horizontálna členitosť v elementárnych jednotkách 
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6.3 Morfografická typizácia Západných Karpát 

Na zaradenie jednotky do morfografického typu na základe vertikálnej členitosti sme 

pouţili štatistický ukazovateľ „majority― (najčastejšie sa vyskytujúca hodnota) vypočítaný 

z reklasifikovaného gridu.  

Na území Západných Karpát majú roviny, pahorkatiny, niţšie vrchoviny a vyššie 

vrchoviny pribliţne rovnaké zastúpenie plochy (22,8%; 24,1%; 21,1%; a 21,3%), niţšie 

hornatiny majú 8,9 %, vyššia hornatiny 1,5% a veľhornatiny len 0,2% (kategória veľhornatín 

vypadla kvôli nepresnému DEM).  

Pomocou horizontálnej členitosti sme detailnejšie nerozčleňovali roviny a veľhornatiny. 

Ostatné morfografické kategórie sme pomocou horizontálnej členitosti rozdelili do troch tried 

pomocou metódy kvantilov. Do kaţdej triedy bolo zaradených rovnaký počet jednotiek, ktoré 

však mali mierne odlišné zastúpenie plochy. Napr. pri pahorkatinách tvoria pahorkatiny so 

slabou horizontálnou členitosťou 29.5 % plochy, so strednou 42,4 % a silnou 28,1 % plochy, 

pri niţších vrchovinách zaberajú jednotky so slabou horizontálnou členitosťou 28.8 %, so 

strednou 42,5 % a so silnou 28,7 %. Hodnoty pre ostatné morfografické typy sú uvedené 

v tabuľke 2. 

Obr. 13 a 14 zobrazuje rozloţenie morfografických typov na území Západných Karpát 

spolu s definovaním jednotlivých tried vertikálnej členitosti. Analýzu priestorového 

rozloţenia sme spracovali pre územie Slovenska (kapitola 7), pretoţe sme porovnávali 

výsledky práce Mazúr (1980 a) a Tremboš, Minár (2002).  

  

ver.čl. - 

kategória 

ver.čl. - 

rozpätie 

(m) 

horizontálna členitosť 

slabá  stredná silná 

rozpätie 

km/km
2
 

% plochy 

z kat. 

rozpätie 

km/km
2
 

% plochy 

z kat. 

rozpätie 

km/km
2
 

% plochy 

z kat. 

rovina 0-30 0,16-4,17 

pahorkatina 31-100 0,00-0,87 29,5 0,88-1,11 42,4 1,12-3,74 28,1 

n.vrchovina 101-180 0,00-0,72 28,8 0,73-0,99 42,5 1,00-3,15 28,7 

v.vrchovina 180-310 0,00-0,64 28,6 0,65-0,87 45,6 0,88-3,06 25,8 

n.hornatina 311-470 0,00-0,49 20,4 0,50-0,69 45,7 0,70-3,38 33,9 

v.hornatina 471-640 0,18-0,46 18,4 0,47-0,60 32,1 0,61-1,08 49,5 

veľhornatina 641> 0,37-0,64 

Tab. 2 Kategórie horizontálnej a vertikálnej členitosti 
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Obr. 13 Morfografická typizácia Západných Karpát a Slovenska 
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Obr. 14 Morfografický typizácia Západných Karpát a Slovenska – výrez 
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7 ANALÝZA MORFOGRAFICKÝCH TYPOV 

 

Na území Slovenska sme porovnali výsledky našej práce s výsledkami prác Mazúr, 

Mazúrová, (1965) a Tremboš, Minár (2002). Je potrebné uvedomiť si, ţe v metodikách 

všetkých troch prác sú menšie rozdiely, výsledné informácie o priestorovom rozloţení 

morfografických typoch by však mali byť rovnaké. 

Mazúr, Mazúrová (1965) pouţívajú vertikálnu členitosť ako hranicotvorný 

faktor, Tremboš, Minár (2012) ako charakterizačný prvok. Aj intervaly vertikálnej členitosti 

sú mierne odlišné (viď. tab. 3). V našej práci sme pouţili na reklasifikáciu gridu vertikálnej 

členitosti intervaly zhodné s prácou Mazúr, Mazúrová (1965). Tremboš, Minár (2012) 

definovali pahorkatiny vertikálnou členitosťou v rozmedzí 31 – 140 metrov (nie 31 – 100 m), 

vrchoviny v rozmedzí 141 – 310 m, pričom Mazúr, Mazúrová (1965) ich rozdelili na niţšie 

vrchoviny (101 – 180 m) a vyššie vrchoviny (181 – 310 m). Pri analýze sme dve kategórie 

vrchovín zlúčili do jednej aby sme tak dostali čo najpodobnejšie rozpätie.  

Zdigitalizovali sme mapu Energie reliéfu (Mazúr, 1980 a) a mapu horizontálnej 

členitosti Slovenska (Mazúr, 1980 b). Z Atlasu krajiny SR sme exportovali .shp súbor 

s morfologicko-morfometrickými typmi georeliéfu (Tremboš, Minár, 2002). Keďţe .shp 

neobsahoval atribúty, manuálne sme ich doplnili. 

 

7.1 Celkové zastúpenie na území Slovenska 

Porovnávali sme celkovú rozlohu morfografických typov georeliéfu na území 

Slovenska (tab. 3). Najväčšie rozdiely môţeme pozorovať pri kategórií pahorkatín, keď 

u Mazúra (1980 a) predstavujú 18,4 % rozlohy, v našej práci 15,8 % a v práci Tremboš, Minár 

(2012) aţ 31,2 %, čo je spôsobené hlavne väčším rozpätím vertikálnej členitosti v danej práci. 

Pokiaľ by sme spočítali rozlohu niţších a vyšších vrchovín u Mazúra (1980 b) dostali by sme 

hodnotu 37,9 %, u nás 42,5 % a u Tremboša, Minár (2012) 25,2 %. Menšie zastúpenie plochy 

pozorujeme pri vyšších hornatinách, ktoré tvoria podľa Mazúra (1980 a) a Tremboš, Minár 

(2012) pribliţne rovnakú plochu (4,7 % a 4,2 %), pričom v našej práci zaberá táto kategória 

iba 2,9 % plochy územia Slovenska. Menšie zastúpenie v našej typizácií majú aj veľhornatiny 

(0,5 %), u Mazúra (1980 a) predstavujú 1,7 % plochy územia a u Tremboš, Minár (2012) 

2,1 % plochy. 
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morfografický 

typ 

Mazúr, 

Mazúrová, 1965 
Šabo 

morfografický 

typ 

Tremboš, Minár, 

2002 

rozpätie 

(m) 

% z 

územia 

SR 

rozpätie 

(m) 

% z 

územia 

SR 

rozpätie 

(m) 

% z 

územia 

SR 

rovina 0-30 22,4 0-30 24,8 rovina 0-30 26,2 

pahorkatina 31-100 18,4 31-100 15,8 pahorkatina 31 - 140 31,2 

niţšia 

vrchovina 
101-180 17,3 101-180 16,2 

vrchovina 141-310 25,2 
vyššia 

vrchovina 
181-310 20,6 181-310 26,3 

niţšia 

hornatina 
311-470 14,8 311-470 13,6 

niţšia 

hornatina 
311-470 11,1 

vyššia 

hornatina 
471-640 4,7 471-640 2,9 

vyššia 

hornatina 
471-640 4,2 

veľhornatina 641 > 1,7 641 > 0,5 veľhornatina 641 > 2,1 

 

Tab. 3 Celkové zastúpenie morfografických typov na území Slovenska 

 

7.2 Koeficient plošnej korelácie 

Analýze prekryvu (priestorovej korelácie) rastrových dát sa venovala napr. Hanzalová 

et al. (2007). My sme tieţ pouţili koeficient plošnej korelácie (CLC – Coefficient of Areal 

Correspondence), ktorý je zaloţený na prekryvnej analýze. AreálA predstavuje plochu areálu 

z prvej vrstvy, bez jeho prekryvu s areálom z druhej vrstvy. AreálB plochu areálu z druhej 

vrstvy bez jeho prekryvu z prvej vrstvy a AreálC plochu areálu vzniknutého prienikom 

(prekryv) oboch vrstiev. Hodnoty tohto parametra sa pohybujú v rozmedzí od 0 (najmenšia 

korelácia) po 1 (najväčšia korelácia) a sú počítané podľa nasledovného vzorca: 

 

CAC = AreálC / (AreálA + AreálB + AreálC) 

 

Prienik sme vyjadrili pomocou nástroja Union (Spatial Analyst) pri pouţití ktorého 

obsahuje nová vrstva všetky kombinácie vstupných vrstiev. Vypočítali sme zastúpenie 

jednotlivých typov areálov (AreálA, AreálB, AreálC) (tab. 4). 

Koeficient plošnej korelácie je najniţší v kategórií veľhornatín. Prekryv nami 

vyčlenených veľhornatín s prácou Tremboš, Minár (2012) dosahuje hodnotu 0,23 a prekryv 

s prácou Mazúr (1980 a) 0,24. V kategórií vyšších hornatín je prekryv s prácou Tremboš, 

Minár (2012) 0,27 a s prácou Mazúr (1980 a) len 0,22. Najvyšší prienik nastal pri rovinách, 

kde v prenik s prácou Tremboš, Minár (2012) nadobúda hodnotu 0,78 a s rovinami 

vyčlenenými v práci Mazúr (1980 a) hodnotu 0,71 (tab. 4). 
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Tab. 4 Analýza prekryvu morfografických typov 

  

Morfografic

ký typ

Tremboš, 

Minár 

2012 

(AreálA)

Šabo 

(ArelálB)

Prienik 

(AreálC)
CAC

Morfografic

ký typ

Mazúr 

1980 a 

(AreálA)

Šabo 

(ArelálB)

Prienik 

(AreálC)
CAC

roviny 2 303 771 10 600 0,78 roviny 1 301 3 095 10 700 0,71

pahorkatiny 8 785 1 470 6 537 0,39 pahorkatiny 2 947 2 150 6 284 0,55

nižšie 

vrchoviny
3 903 1 905 5 245 0,47

vyššie 

vrchoviny
2 685 5 889 8 236 0,49

nižšie 

hornatiny
1 733 3 194 3 701 0,43

nižšie 

hornatiny
3 331 2 687 4 557 0,43

vyššie 

hornatiny
1 309 697 742 0,27

vyššie 

hornatiny
1 700 815 720 0,22

veľhornatiny 795 5 239 0,23 veľhornatiny 702 28 228 0,24

vrchoviny 1 650 10 439 10 700 0,47
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7.3 Porovnanie vybraných území 

Pre dve vybrané územia (Tribeč a Turčianska kotlina) sme porovnali výsledky našej 

práce s výsledkami práce Tremboš, Minár (2002) a Mazúr (1980 a). Kategória vrchovín 

z práce Tremboš, Minár (2012) (na obr. 15 a 18 je označená číslom 3) predstavuje v našej 

práci a v práci Mazúr (1980 a) kategóriu niţších vrchovín (3) a vyšších vrchovín (4). Pokiaľ 

sa vo výrezoch nachádzajú jednotky, ktoré spolu susedia a sú zaradené do rovnakého 

morfografického typu nezlúčili sme ich dokopy, pretoţe sa môţu od seba odlišovať inou 

kategóriou vertikálnej členitosti, ktorú sme ale v tomto porovnaní nebrali do úvahy. 

Tribeč 

Na vybranom území (obr. 15 a 16) sa nachádza mesto Nitra a časť pohoria Tribeč. 

Morfografické typy vyčlenené v práci Mazúr (1980 a) najmenej korelujú s digitálnym 

modelom reliéfu, jednotky nerešpektujú prirodzené indivíduá, ktoré sú na obr. 15 jasne 

rozpoznateľné. Na vybranom území prevládajú vrchoviny (niţšie a vyššie) a pahorkatiny. 

Pokiaľ v našich morfografických typoch zlúčime niţšie a vyššie vrchoviny (označené ako 3 

a 4) do jedného typu, môţeme sledovať veľkú koreláciu v priebehu hraníc s morfografickým 

typom vrchovina definovaným v práci Tremboš, Minár (2012) (označené ako 3). Oproti týmto 

typom je väčší rozdiel iba v zastúpení roviny v okolí Jelenského potoka (v pravej dolnej časti 

výrezov), kde tento typ Mazúr (1980 a) nevyčlenil vôbec a v našom členení zaberá 

v porovnaní s Tremboš, Minár (2012) menšiu časť. Pre lepšie znázornenie sme morfografické 

jednotky na danom území zobrazili aj na podklade turistickej mapy Tribeča (Tribeč –

 Pohronský Inovec - Topoľčianky) (obr. 17). 

Turčianska kotlina 

Územie na obr. 18 a 19 predstavuje strednú a severnú časť Turčianskej kotliny 

s okolitými pohoriami (Malá a Veľká Fatra). V porovnaní s našou prácou a prácou Tremboš, 

Minár (2012) nemá Mazúr (1980 a) tak detailne vyčlenené roviny. Najvyššie časti Malej Fatry 

sú v našej práci zaradené do kategórie niţších a vyšších hornatín, u Mazúra (1980 a) do 

vyšších hornatín, pričom v práci Tremboš, Minár (2002) je väčšina tohto územia definovaná 

ako veľhornatina.   

 

 



37 

 

 

Obr. 15 Morfografické typy v časti Tribeča 

A (Šabo), B (Tremboš, Minár 2012), C (Mazúr, 1980 a); 1-rovina, 2-pahorkatina, 3-n.vrchovina, 4-v. 

vrchovina 5-n.hornatina 

 

 
Obr. 16 Morfografické typy v okolí Zobora 

 (A – nižšia vrchovina, B – vyššia vrchovina a C - pahorkatina) 
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Obr. 17 Morfografické typy na podklade turistickej mapy (Tribeč - Pohronský Inovec - Topoľčianky)  

1 - rovina, 2 - pahorkatina, 3 - n. vrchovina, 4 - v. vrchovina, 5 - nižšia hornatina 
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Obr. 18 Morfografické typy v Turčianskej kotline  

A (Šabo), B (Tremboš, Minár 2012), C (Mazúr, 1980 a); 1-rovina, 2--pahorkatina, 3-n.vrchovina, 4-v. 

vrchovina, 5-n.hornatina, 6-v.hornatina a 7-veľhornatina 

 

 

Obr. 19 Morfografické typy - časť Malej Fatry  

(A - nižšia hornatina, B - vyššia vrchovina, C - rovina) 
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7.4 Vzťah geomorfologických jednotiek a morfografických typov 

V tejto kapitole načrtneme problém vzťahu medzi názvami geomorfologických 

jednotiek a morfografickými typmi, ktoré by ich mali tvoriť.  

Analyzovali sme tie geomorfologické jednotky, ktoré obsahujú názov morfografických 

typov pahorkatina a vrchovina (Cerová, Kysucká, Laborecká, Ľubovnianska, Ondavská, 

Oravská, Podbeskydská, Revúcka, Šarišská a Turzovská vrchovina a Bodvianska, 

Chvojnícka, Myjavská, Podunajská a Východoslovenská pahorkatina).  

Analýza bola robená iba na úrovni celkov, t. j. napr. v prípade Podunajskej pahorkatiny 

boli zahrnuté aj podcelky Nitrianska alebo Ţitavská niva. Pokiaľ by sme chceli byť 

detailnejší, mohli by sme takúto analýzu spraviť aj v Českej republike, prípadne analyzovať 

jednotky (podcelky, časti), ktoré obsahujú v názve morfografický typ, ale celok do ktorého 

patria v názve morfografický typ neobsahuje (napr. podcelok Lakšárska pahorkatina v rámci 

Borskej níţiny). Naša analýza však nie je taká detailná, lebo takáto podrobná analýza nie je 

našim cieľom, snaţili sme sa iba načrtnutá moţnosť ako by sa naša databáza morfografických 

typov dala pouţiť. 

Vychádzali sme z geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1978), 

v ktorom autori rozčlenili územie Slovenska do povrchových jednotiek ako neopakovateľných 

indivíduí na základe komplexného vnímania reliéfu a syntézy poznatkov v danom období. 

Porovnávali sme priestorové zastúpenie morfografických typov (teda kategórií vertikálnej 

členitosti) definovaných podľa našej práce, Tremboš, Minár (2002) a Mazúr, 1980 (a). 

Samozrejme nie je moţné, aby mal kaţdý celok 100% zastúpenie morfografického typu, daná 

kategória by však mala prevládať. 

 

Analýza vrchovín 

Pri vrchovinách sme v našom prípade a u Mazúra (1980 a) spojili kategóriu niţších 

(101 — 180 m) a vyšších (181 – 310 m) vrchovín do jednej, pretoţe Tremboš, Minár (2012) 

danú kategóriu nedelili (141 – 310 m). Aj po spojení sú v hodnotách vertikálnej členitosti pre 

tieto kategórie mierne odchýlky. Pri väčšine celkov môţeme konštatovať, ţe naše a Mazúrové 

(1980 a) morfografické typy zväčša sedia s názvami geomorfologických jednotiek a v práci 

Tremboš, Minár (2012) morfografické typy s názvami celkov zväčša nesedia. Je to dané 

zrejme iných chápaním vrchovín v práci Tremboš, Minár (2012), kde sú vrchoviny 

definované iným rozpätím ako zvyčajne. To je príklad napr. Šarišskej vrchoviny kde je podľa 

nás a Mazúra zastúpenie vrchovín takmer 100 %, u Tremboša len 50 % (podobne je to aj pri 
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Turzovskej, Podbeskydskej a Cerovej vrchovine). Pribliţne rovnaké zastúpenie (okolo 65 %) 

sledujeme pri Kysuckej a Ľubovnianskej vrchovine (82 %). Ţiadny celok nemá podľa 

Tremboša väčšie zastúpenie vrchovín ako podľa nás alebo Mazúra (tab. 5 a obr. 20). 

 

 Analýza pahorkatín 

 Pri pahorkatinách sledujeme opačný trend. A to, ţe podľa Tremboš, Minár (2012) 

zvyčajne zaznamenávame väčší podiel pahorkatín v jednotke ako u nás alebo Mazúra 

(1980 a), čo je spôsobené najmä iným rozpätím hodnôt vertikálnej členitosti. Napr. pri 

Myjavskej pahorkatine je rozdiel najväčší (90 % zastúpenie podľa Tremboš, Minár 2012, 

33 % podľa našej klasifikácie a 26 % podľa Mazúr, 1980 a). Podobne ja to aj pri Bodvianskej 

pahorkatine. Rovnaké zastúpenie podľa všetkých troch autorov má napr. Chvojnícka 

pahorkatina (71 %). Zastúpenie pahorkatín na Podunajskej pahorkatine je tieţ pribliţne 

rovnaké (50 %) (tab. 5 a obr. 20). 

 

Geomorfologický celok ID Rozloha (km²) 
Tremboš, 

Minár (2012)  

Mazúr, 

1980 (a) 
Šabo 

Cerová vrchovina 1 499,5 26,5 78,6 80,7 

Kysucká vrchovina 2 436,8 58,4 62,8 81,4 

Laborecká vrchovina 3 1 125,7 75,7 91,4 96,3 

Ľubovnianska vrchovina 4 196,0 82,7 80,0 88,2 

Ondavská vrchovina 5 1 804,3 54,4 84,8 91,7 

Oravská vrchovina 6 296,1 43,0 84,9 77,8 

Podbeskydská vrchovina 7 267,1 59,5 93,7 99,0 

Revúcka vrchovina 8 966,8 56,9 75,2 78,5 

Šarišská vrchovina 9 296,3 48,4 94,1 99,8 

Turzovská vrchovina 10 250,4 67,4 98,8 95,1 

Bodvianska pahorkatina 11 155,9 92,8 40,4 59,4 

Chvojnícka pahorkatina 12 354,3 71,8 71,5 76,2 

Myjavská pahorkatina 13 352,6 90,9 33,8 26,8 

Podunajská pahorkatina 14 6 362,0 48,6 49,4 50,6 

Východoslovenská 

pahorkatina 15 797,9 68,5 57,3 45,8 

Tab. 5 Rozloha vrchovín a pahorkatín vo vybraných geomorfologických celkoch (%) 
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Obr. 20 Grafické vyjadrenie rozlohy vrchovín a pohorkatín vo vybraných geomorfologických celkoch 

 

 

Touto analýzou sme chceli načrtnúť problém vzťahu názvov geomorfologických 

jednotiek a kategórií vertikálnej členitosti, ktoré by ich mali tvoriť a poukázať nato, ţe 

morfografická typizácia sa dá pouţiť pri revízií názvoslovia geomorfologických jednotiek.  

Na problém nesúladu názvov geomorfologických celkov (v tomto prípade pahorkatín 

a vrchovín), v ktorých by mal prevládať daný morfografický typ sa môţeme pozerať z dvoch 

rôznych pohľadov. Ak nastane nesúlad, môţeme si povedať, ţe zle sú názvy jednotiek, alebo 

ţe sú zle definované hodnoty vertikálnej členitosti, ktoré definujú morfografický typ. Keďţe 

Mazúr (1980 a) bol autor morfografickej typizácie a aj jedným z autorov geomorfologického 

názvoslovia pozorujeme v prípade vrchovín súlad v názvoch aj typov (takmer všetky jednotky 

majú viac ako 70 % zastúpenie vrchovín). Pri pahorkatinách je najväčší nesúlad iba v prípade 

Myjavskej pahorkatiny, ktorú tvorí iba 33 % pahorkatín. V práci Tremboš, Minár (2012) 

pozorujeme najväčšie rozdiely v zastúpení vrchovín, resp. pahorkatín, čo je spôsobené iným 

chápaním týchto typov (autori pouţili na ich definovanie iné hodnoty vertikálnej členitosti). 
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8 ROZČLENENIE AREÁLOV 

 

Morfografické typy, ktorých spôsob vyčlenenia je opísaný v predchádzajúcej kapitole nie 

sú ako databáza elementárnych jednotiek vhodné na pouţitie v geoekologických aplikáciách. 

Najväčšie nedostatky majú vyčlenené roviny. Pri nich sa stretávame s dvomi problémami. 

Buď zaberajú veľmi rozsiahle územia (napr. na Podunajskej a Východoslovenskej níţine), 

alebo zasahujú hlboko do pohorí vo forme úzkych pretiahnutých areálov (najmä údolie Váhu, 

a Hrona). Je to spôsobené nepresným DEM a následným výpočtom gridu vertikálnej členitosti 

(grid nebol dostatočne detailný v rovinatých územiach a v kotlinových častiach). 

Bolo preto potrebné tieto areály ďalej rozčleniť (individualizovať regióny), aby sme tak 

získali kvalitnejšiu databázu. Ako najvhodnejšie sa zdalo pouţitie databázy 

geomorfologických jednotiek jednotlivých štátov. 

Geomorfologické členenie je typ regionalizácie reliéfu, ktorá je najviac zauţívaná aj 

v okolitých krajinách a je často vyuţívaná ako databáza elementárnych jednotiek pre rôzne 

aplikácie. Ako klasifikačné kritérium pri vyčleňovaní geomorfologických jednotiek nie je 

zvyčajne zvolené jedno kritérium, ale súbor viacerých (hovoríme vtedy o syntéze poznatkov 

v čase vyčleňovania).  

Pre územie Slovenska bolo členenie vykonané autormi Mazúr, Lukniš (1978), ktorí sa 

snaţili o vymedzenie povrchových jednotiek ako neopakovateľných indivíduí na základe 

komplexného vnímania reliéfu. Vychádzali z analytickej regionalizácie s cieľom klasifikovať 

a vymedziť geomorfologické povrchy ako neopakovateľné indivíduá do taxonomického 

systému. Individualita kaţdého prvku tohto systému je daná jeho tvarovou náplňou a polohou. 

Finálnej fáze vymedzenia geomorfologických indivíduí predchádzala objektivizačná operácia, 

ktorou bola typizácia. Je to proces symplifikácie a generalizácie, ktorý umoţňuje 

objektivizáciu diferenciačných kritérií a triedenie povrchov na báze klasifikačných princípov. 

Ako klasifikačné kritéria pre určenie hraníc geomorfologických jednotiek boli pouţité miesta 

rôznych typov reliéfu: úpätnice, doliny, terénne hrany, prielazy, priehyby, ako aj 

morfoštruktúrne a morfoskulptúrne línie. Vyuţili sme toto členenie, ktoré je v súčasnosti 

dostupné aj v digitálnej podobe v referenčnej mierke 1 : 500 000 (Urbánek et al., 2009). Pre 

územie Českej republiky sme vychádzali z geomorfologického členenia Balatka (1972), ktoré 

bolo zdigitalizované do mierky 1 : 100 000 v práci Utíkalová, 2001. Pre územie Maďarska 

sme mali k dispozícií geomorfologické členenie spracované autorom Pécsi, 1970. Pre územie 

Poľska sme vyuţili mapu fyzickogeografických regiónov Poľska (Kondrackij, 1978). Dáta sú 
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dostupné na serveri Poľského geologického inštitútu. Tieto sme pomocou v prostredí Corel 

Draw zjednotili do jednej rastrovej vrstvy, ktorú sme zdigitalizovali. Pre územie Rakúska sa 

nám geomorfologické členenie nepodarilo získať, ide však o plošne najmenšie územie. Ako je 

vidieť na obr. 21, na ktorom sú znázornené výrezy geomorfologických jednotiek na časti 

územia Slovenska, Česka Poľska nie sú jednotlivé geomorfologické členenia rovnocenné.  

 

 
Obr. 21 Geomorfologické jednotky na území Česka (A), Poľska (B) a Slovenska (C) 

 

Geomorfologické členenie jednotlivých štátov nie je kompatibilné z hľadiska mierky, 

dostupnej podoby (vektor, raster) a menšie odlišnosti vznikali aj v procese samotnej 

regionalizácie. Pomocou jednoduchej vizualizácie sme snaţili korelovať priebeh hraníc 

morfografických typov s geomorfologickými jednotkami na úrovni celkov (prípadne aj na 

niţšej úrovni). Je to spôsob verifikácie, zahustenia a dočistenia našej databázy, pretoţe 

geomorfologické jednotky vyuţívajú pri svojom členení komplexné vlastnosti georeliéfu 

a preto by hranice mali byť pribliţne rovnaké. Pokiaľ nenastala zmena v charaktere vrstevníc 

alebo vertikálnej členitosti, snaţili sme sa hranice morfografických typov zjednotiť 

s geomorfologickými jednotkami (obr. 22). 
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Obr. 22 Hranice morfografických typov (A), geomorfologických jednotiek (B) a elementárnych jednotiek 

(C) na Podunajskej nížine a pahorkatine 
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9 CHARAKTERISTIKA ELEMENTÁRNYCH 

JEDNOTIEK 

 

Po morfografickej typizácií (kapitola 6) a detailnejšom rozčlenení morfografických typov 

pomocou geomorfologických jednotiek (kapitola 8) bolo ďalším cieľom práce naplnenie 

vzniknutej databázy elementárnych jednotiek.  

Snaţili sme sa vyjadriť čo najväčší počet fyzickogeografických charakteristík, zvyčajne 

ako priemerných hodnôt v elementárnej jednotke. Vybrané charakteristiky sú len zlomkom 

moţných charakteristík a ich doplnenie bude záleţať od ďalšieho pouţitia databázy. Databázu 

preto poskytneme všetkým záujemcom, dúfame, ţe bude uţitočná, vyuţívaná a zároveň tak 

dopĺňaná a upravovaná. 

 Prvú verziu elementárnych jednotiek sme vyuţili pri hodnotení vybraných prírodných 

hrozieb a rizík v oblasti Západných Karpát, ktoré bolo spracované v dizertačnej práci (Šabo, 

2012) a publikované v článku: Syntetické hodnotenie vybraných prírodných hrozieb v oblasti 

Západných Karpát – prvé priblíženie (Šabo et al., 2012). Na vyjadrenie hrozieb sme pouţili 

objektovo orientovaný prístup. To znamená, ţe sme podkladové (primárne zdroje), zvyčajne 

dostupné vo formáte gridu vyjadrili ako priemerné hodnoty pre kaţdú elementárnu jednotku. 

Databáza tak slúţila ako zjednocovací prvok. Napr. na vyjadrenie hrozby svahových pohybov 

sme pouţili databázu svahových deformácií, hrozbu sme vyjadrili ako percentuálne 

zastúpenie plochy svahových deformácií na jednotku plochy. Hodnoty sme následne 

reklasifikovali do troch tried, ktorým sme priradili váhové hodnoty. Takýmto spôsobom sme 

vyjadrili aj iné hrozby, hodnoty sme sčítali a pomocou vzniknutej mozaiky sme definovali 

hrozbové regióny. 

 V tejto kapitole práce sme vyjadrili niekoľko charakteristík vypočítaných z DEM 

a niekoľko ďalších, ktoré boli pouţité ako podkladové vrstvy pre vyjadrenie prírodných 

hrozieb a môţu byť pouţité v geoekologických aplikáciách. 
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9.1 Vertikálna a horizontálna členitosť 

Výpočtu vertikálnej členitosti sme sa venovali v kapitole 6.1, kde bola pouţitá ako 

jeden z hranicotvorných faktorov pri vyčleňovaní morfografických typov. Vertikálna 

členitosť taktieţ slúţila ako charakterizačný prvok v morfografickej typizácií. Priemerné 

hodnoty vertikálnej členitosti v elementárnych jednotkách sa pohybujú v rozmedzí od 0 po 

735 metrov (vypočítané z gridu pomocou štatistického ukazovateľa majority). 

Horizontálnu členitosť sme pouţili pri morfografickej typizácií (kapitola 6.2). Kvôli 

nepresnému výpočtu údolníc z DEM a následného vyjadrenie priemernej hodnoty hor. 

členitosti na jednotku plochy však hodnoty nie sú relevantné pre kategóriu rovín a aj preto 

sme ich pri typizácií rovín nepouţili. Kvôli nedostupnosti hodnôt pre areály spadajúce do tejto 

kategórie a tým pádom nekompletnosti pre celé územie hodnoty vertikálnej členitosti nie je 

moţné pouţiť v ďalších analýzach.  

 

9.2 Nadmorská výška 

Absolútne výšky nad morom sa v krajine neprejavujú bezprostredne, tak ako relatívne 

výšky. Prejavujú sa však nepriamo, najmä cez vplyv na klímu, vegetáciu a ostatné 

geografické zloţky. Nadmorskú výšku sme vypočítali z DEM a vyjadrili ako priemernú 

hodnotu pre kaţdý elementárny areál (v m n m.). Na obr. 23 sme hodnoty reklasifikovali 

podľa práce Lukniš (1972), pretoţe sme chceli porovnať percentuálne zastúpenie plochy 

jednotlivých kategórií (níţina, nízka vysočina, stredovysočina, vysoká vysočina) na území 

Slovenska. 

Plocha jednotlivých kategórií (tab. 6) je takmer rovnaká, nevyskytli sa ţiadne extrémne 

rozdiely. Nekvalitné mapové výstupy Luknišovej práce nám nedovolovali analyzovať aj 

priestorový prekryv. 

 

kategória nížina nízka vysočina stredovysočina vysoká vysočina 

rozpätie (m n. 

m.) 
do 300 301 – 800 801 – 1 500 1 501 a viac 

Autor 
Lukniš, 

1972 
Šabo 

Lukniš, 

1972 
Šabo 

Lukniš, 

1972 
Šabo 

Lukniš, 

1972 
Šabo 

podiel (%) 40 40,4 45 47,6 14 11,3 1 0,5 

Tab. 6 Podiel výškových stupňov na území Slovenska  
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Obr. 23 Výškové stupne vyjadrené v elementárnych jednotkách na študovanom území 

 

9.3 Sklon, orientácia 

Sklon v smere spádnice určuje okamţitú intenzitu gravitačne podmienených 

geomorfologických procesov. Od jeho hodnoty závisí normálová sila, pritláčajúca hmotnú 

časticu (balvan, sneh...) k povrchu svahu a tým zvyšujúca silu trenia pri jej pohybe po ňom 

(so zväčšovaním sa sklonu svahu sa zmenšuje), ako i sila, pôsobiaca v smere sklonu svahu 

proti stabilite častice a indukujúca jej pohyb nadol (zväčšuje sa so zväčšeným sklonom) 

(Minár, Machová [b. r.]). Sklon má teda vplyv na celý rad procesov, ktoré sa v krajine 

odohrávajú. 

Na vyjadrenie priemerného sklonu v elementárnej jednotke sme pouţili nástroj Slope 

(Spatial Analyst Tools – Surface). Takéto vyjadrenie môţe znamenať, ţe vo vnútri areálu sa 

môţu vyskytovať aj plochy s odlišným sklonom. Pre grafické vyjadrenie vypočítaných hodnôt 

sme pouţili škálu ktorá sa podľa práce Lacika (1999) vyuţíva v prácach komplexného 

geografického alebo environmentálneho charakteru: 1. stupeň: 0° – 3°; 2. stupeň: 4° – 7°; 

3. stupeň: 8° – 12°; 4. stupeň: 13° – 18°; 5. stupeň: 19° – 45° a 6. stupeň: nad 46° (obr. 24). 
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Obr. 24 Priemerný sklon 

 

Hodnoty orientácie majú veľký význam z hľadiska pôsobenia usmernených procesov 

v krajine. Hlavne príjem priameho slnečného ţiarenia (bezprostredne ovplyvňuje napr. 

rýchlosť procesov zvetrávania) a pôsobenie prevládajúcich vetrov sú silne ovplyvnené 

orientáciou georeliéfu voči svetovým stranám ako i sklonom georeliéfu. Význam orientácie 

pritom zväčša stúpa so zväčšovaním sklonu georeliéfu (Minár, Machová, [b. r.]). Vypočítali 

sme priemerné hodnoty orientácie, ale kvôli slabej grafickej výpovednej hodnote sme ich 

v mape nevyjadrili. 

 

9.4  Topografický pozičný index 

Topografický pozičný index (TPI) je parameter, ktorý určuje relatívnu výšku bodu 

(Jennes, 2006). Je počítaní ako rozdiel nadmorskej výšky v danom bode a priemernej 

nadmorskej výšky v okolí bodu. Pomocou neho môţeme definovať dnovú alebo vrcholovú 

polohu jednotky, to znamená depresie a elevácie. Kladné výsledné hodnoty sú dosahované 

v pohoriach, záporné v kotlinách a hodnoty blízke nule sa vyskytujú na rovinách. Je to 

spôsobné tým, ţe v kotline má bezprostredné okolie bodu nízku priemernú výšku a vonkajší 
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prstenec vysokú, pretoţe sú do výpočtu zahrnuté aj okolité pohoria. Odčítaním nízkych 

hodnôt od vysokých získame záporné hodnoty, pričom pre oblasť pohorí platí tento vzťah 

opačne (Kyseľ, 2012). 

V našej práci sme pouţili upravený TPI, ktorý sme definovali podľa práce Kyseľ (2012) 

ako rozdiel priemernej nadmorskej výšky bezprostredného okolia kaţdého bodu (2 km) 

a vonkajšieho prstenca, ktorý je definovaný vnútorným polomerom 12 km a vonkajším 

polomerom 20 km. Na výpočet sme pouţili nástroj Focal Statistic (Spatial Analyst Tools - 

Neighborhood). Nastavenia, ktoré pouţil Kyseľ (2012) sa ukázali pre celé naše územie ako 

nevhodné, jednotky neboli správne definované ako depresie alebo elevácie. Na dosiahnutie 

presnejších výsledkov by bola by potrebná ďalšia analýza, prípadne výpočet tpi pomocou 

iného nastavenia veľkosti kruhov. 

 

9.5 Podiel lesa a poľnohospodárskej pôdy 

Tieto dve charakteristiky krajiny ovplyvňuje rôzne geomorfologické procesy. Les 

svojou ochranou funkciou zabraňuje vzniku vodnej erózie pôdy, veternej erózií, povodňovej 

hrozbe. Areály s vysokým zastúpením poľnohospodárskej pôdy na druhej strane tieto procesy 

urýchľujú. 

Percentuálny podiel lesa a poľnohospodárskej pôdy v elementárnej jednotke sme 

vyjadrili pomocou dát z Corine Land Cover (Corine..., 2010). Európska Environmentálna 

agentúra poskytuje dáta v rastrovej podobe s rozlíšením 100 x 100 metrov. Na prvej úrovni je 

definovaných 5 tried krajinnej pokrývky na druhej 15 a tretej 44.  

Z dát sme vyčlenili na prvej úrovni Lesné a poloprírodné areály a na druhej úrovni lesy 

spolu s krovinami a trávnatými porastmi. Raster sme upravili tak, ţe sme týmto areálom 

priradili hodnotu 100, ostatným areálom 0 a pomocou zonálnej štatistiky sme vypočítali 

percentuálne zastúpenie lesa v kaţdej jednotke (obr. 25).  

Na vypočítanie podielu poľnohospodárskej pôdy sme pouţili kategóriu 

poľnohospodárske areály (1. úroveň), pod ktorú patria: orná pôda, trvalé plodiny, areály tráva 

a heterogénne poľnohospodárske areály (obr. 26). 
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Obr. 25 Podiel lesa (%) 

 

Obr. 26 Podiel poľnohospodárskej pôdy (%) 
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9.6 Úhrn zrážok a teplota vzduchu 

Dané charakteristiky sme získali z databázy WorldClim (Hijmans et al., 2005), kde sú 

dáta dostupné vo forme gridu s rozlíšením 1 x 1 km a vyjadrené ako priemerné mesačné 

teploty a úhrny zráţok za obdobie rokov 1950 – 2000. My sme z nich pomocou nástroja 

Raster Calculator vypočítali priemerné ročné hodnoty. V študovanom území sa priemerná 

ročná teplota pohybu v rozmedzí −2,7° − 11,3°C (obr. 28) a priemerný ročný úhrn zráţok 

v intervale 509 – 1 760 mm (obr. 27). 

 

 

Obr. 27 Priemerný ročný úhrn zrážok (mm) 
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Obr. 28 Priemerná ročná teplota vzduchu (°C) 
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9.7 Vodná erózia pôdy  

Priemerné hodnoty vodnej erózie v elementárnych jednotkách sme získali z programu 

PESERA (Pan European Soil Erosion Risk Assesment). Na vyjadrenie veľkosti vodnej erózie 

pôdy bol pouţitý fyzikálne a priestorovo zaloţený model, ktorý kombinoval vplyv klímy 

(denné merania zráţok, teploty a potenciálnej evapotranspirácie z programu MARS), pôdnych 

pomerov (erodovateľnosť pôdy, retenčná kapacita z Európskej pôdnej databázy a vrstva 

krajinnej pokrývky z Corine Land Cover) a topografie (Kirkby et al., 2004). Vodná erózia je 

vyjadrená v t.ha.rok
-1

. Na študovanom území sa hodnoty pohybovali v rozmedzí 0 – 33 

t.ha.rok
-1

 (obr. 29).  

 

 

Obr. 29 Vodná erózia pôdy (t.h.
-1

) 
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9.8 Makroseizmická intenzita 

Priemerné hodnoty makroseizmickej intenzity sme pouţili v dizertačnej práci (Šabo, 

2012) na vyjadrenie hrozby zemetrasenia. Dáta sme získali z programu GSHAP (Global 

Seismic Hazard Assessment Program) (Giardini et al., 1999), kde boli dostupné v hodnotách 

špičkového zrýchlenia na skalnom podloţí. Keďţe pre naše územie sa častejšie vyuţíva 

makroseizmická intenzita previedli sme pôvodné hodnoty do stupnice MSK. Detailnejší popis 

tohto metodického postupuje je uvedený v práci Šabo (2012). Hodnoty sa pohybujú 

v rozmedzí 0 – 7,6 I (obr. 30).  

 

 

Obr. 30 Makroseizmická intenzita (I) 
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9.9 Percentuálny podiel svahových deformácií 

Percentuálny podiel svahových deformácií sme v dizertačnej práci (Šabo, 2012) pouţili 

na vyjadrenie hrozby svahových deformácií (obr. 31), ktoré sú v študovanom území pomerne 

rozšírené a predstavujú veľkú hrozbu. Vychádzali sme z predpokladu, ţe areály s najvyššou 

koncentráciou svahových deformácií sú najnáchylnejšie na ich vznik aj v budúcnosti. Pre 

tento účel sme museli spojiť národné databázy svahových deformácií a následne sme vyjadrili 

ich plochu na plochu elementárnej jednotky (detailnejšie v dizertačnej práci Šabo, 2012 

a Holec et al., 2013).  

 

 

Obr. 31 Podiel svahových deformácií (%) 
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9.10  Percentuálny podiel lavínových dráh 

Percentuálny podiel lavínových dráh sme vyjadrili pomocou databázy lavínových dráh 

na území Slovenska (Ţiak, 2012) a na území Poľska sme pouţil zvektorizovanú mapu 

lavínových dráh Marrie Klapowej (1969). V dizertačnej práci (Šabo, 2002) sme takýmto 

spôsobom vyjadrili hrozbu snehových lavín, pretoţe sme podobne ako pri zosuvoch 

vychádzali z predpokladu, ţe areály, na ktorých sa nachádzajú lavínové dráhy majú najväčší 

predpoklad na ich výskyt aj v budúcnosti (obr. 32). 

 

 

Obr. 32 Podiel lavínových dráh (%) 
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10 DISKUSIA A ZÁVER 

 

V rigoróznej práci sme si dali za cieľ vytvoriť pre územie Západných Karpát databázu 

elementárnych priestorových jednotiek (v referenčnej mierke 1 : 100 000), ktorá by mohla 

byť ďalej pouţitá v geoekologických analýzach. V prvom kroku sme spravili morfologicko-

morfometrickú typizáciu územia, na základe ktorej sme získali morfografické typy. Tieto 

jednotky však neboli vhodné pre ďalšie analýzy, preto sme ich detailnejšie rozčlenili 

pomocou geomorfologických jednotiek a následne sme jednotky charakterizovali celým 

radom fyzickogeografických charakteristík. 

Pevne dúfame, ţe sa nám stanovené ciele podarilo splniť v dostatočnej miere. Počas 

výskumu sa objavili skutočnosti, ktoré negatívne alebo aj pozitívne ovplyvnili celkové 

výsledky práce: 

Analýza slabých stránok 

Prvou slabšou stránkou práce a metodického postupu je, ţe sme nemohli vyuţiť nástroj 

na automatické generovanie elementárnych jednotiek. Automatickému generovanie jednotiek 

sa venuje veľmi veľa autorov, no výsledky sú takmer vţdy nepostačujúce, prípadne sú 

aplikovateľné iba na konkrétny typ územia. Aby boli výsledky relevantné, takmer vţdy je 

potrebný expertný odhad, ktorý do výsledku prináša určitú subjektivitu a chybovosť. 

Vyjadrenie horizontálnej členitosti a s ním spojené automatické generovanie údolníc 

sa ukázalo ako ďalší problém. Sieť údolníc, ktorú sme získali pomocou nástrojov Hydrology 

Toolset sa ukázala ako nedostatočná a hydrologicky nekorektná, t. j. v rovinatých územiach 

vznikali zhluky a nereálne (priamočiare) vodné toky. Stanovenie iba jednej prahovej hodnoty 

(0,15 km
2
), ktorá definuje vodný tok pre tak veľké a heterogénne územie ako sú Západné 

Karpaty nie je vhodné, lepšie by bolo definovať viacej prahových hodnôt, čo by si však 

vyţadovalo detailnejšiu analýzu. Kvôli tomuto sme horizontálnu členitosť nemohli pouţiť 

napr. ako typizačný prvok pre definovanie subkategórií v rámci morfografického typu rovín 

a ani sme elementárne jednotky, necharakterizovali pomocou horizontálnej členitosti. Lepšie 

výsledky by mohlo priniesť pouţitie digitálneho modelu s väčším rozlíšením, keďţe 

v súčasnosti je uţ dostupný aj DEM s rozlíšením 30 x 30 metrov. Odstrániť problém pri 

generovaní údolníc by mohlo aj pouţite rôznych prahov pre jednotlivé časti územia.  

Pri typizácií morfografických jednotiek na základe vertikálnej členitosti (kapitola 6.1) 

sme testovali pouţitie niekoľkých štatistických ukazovateľov (rozpätie, stredná, priemerná, 

najčastejšia hodnota) vypočítaných z reklasifikovaného, prípadne nereklasifikovaného gridu. 
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Ako referenčný ukazovateľ sme pouţili najčastejšie sa vyskytujúcu sa hodnotu vypočítanú 

z reklasifikovaného gridu. Roviny sme typizovali uţ pri vyčleňovaní areálov, pričom 

refrenčným ukazovateľom na zaradenie jednotky do tohto typu bola prítomnosť vodného 

toku. Pri porovnaní priestorovej korelácie morfografických typov s prácami Mazúr (1980 a), 

Tremboš, Minár (2002) sme zistili, ţe v našej typizácií takmer vypadli jednotky s charakterom 

veľhornatín, čo bolo spôsobené nepresným DEM.  

Analýza silných stránok 

Prvou silnou stránkou práce je definovanie študovaného územia. Pracovali sme 

v stredných mierkach, pri ktorých je zvyčajne územie ohraničené administratívnymi 

hranicami. Keďţe pri geoekologických aplikáciách sa skúmajú prírodné procesy, ktoré 

nerešpektujú umelé, administratívne hranice, naše územie nezaberá nielen Slovensko, ale aj 

časť Poľska, Česka, Maďarska a Rakúska (hranica Západných Karpát je definovaná podľa 

práce Minár et al., 2011). Databáza morfografických typov obsahu takmer 3 100 jednotiek, 

databáza elementárnych jednotiek, ktorá vznikla jej detailnejším rozčlenením pomocou 

geomorfologických jednotiek viac ako 3 500 jednotiek. Celková plocha územia je viac ako 

105 000 km
2
. 

Objektivizácia metodických postupov, ktoré boli pouţité pri definovaní morfografikých 

typov na Slovensku je ďalšou silnou stránkou práce. Snaţili sme sa vyuţiť v maximálnej 

moţnej miere všeobecne dostupné dátové zdroje, aby si tak naše výsledky dokázal kaţdý 

overiť, prípadne vylepšiť metodický postup s pouţitím rovnakých podkladov. Na 

charakteristiku morfografických typov sme pouţili štatistické ukazovatele, aby sme sa pokiaľ 

to bolo moţné, vyhli subjektivite. 

V neposlednom rade je prínosom práce aj naplnenie databázy rozličnými 

charakteristikami prostredia (vertikálna členitosť, nadmorská výška, sklon, orientácia, 

topografický pozičný index, podiel lesa a poľnohospodárskej pôdy, priemerný úhrn zráţok 

a teploty vzduchu, priemerné hodnoty vodnej erózie pôdy, makroseizmickej intenzity, 

percentuálny podiel svahových deformácií a lavínových dráh).  

Porovnanie s inými prácami 

Konfrontovali sme výsledky s tými prácami, z ktorých metodických postupov sme 

vychádzali a boli spracované pre naše územie. Teda s mapou Morfolgicko-morfometrických 

typov georeliéfu (Tremboš, Minár, 2002) a mapy Energia reliéfu (Mazúr, Mazúrová, 1965 

a Mazúr, 1980 a). V práci Tremboš, Minár, 2012 bola vertikálna členitosť pouţitá ako 

charakterizačný prvok u Mazúra ako hranicotvorný prvok, informáciu o morfografických 
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typoch na území Slovenska by však obe práce mali mať rovnakú. Porovnávali sme celkové 

zastúpenie a koeficient plošnej korelácie. Celkové zastúpenie je takmer totoţné, rozdiely 

vznikali pri pahorkatinách, pri ktorých Tremboš pouţíva iné rozpätie a tak isto aj pri 

vrchovinách (Tremboš vrchoviny nečlení na niţšie a vyššia ako Mazúr). Pri analýze plošnej 

korelácie bol prienik plôch u všetkých troch prác takmer rovnaký. 

Otvorené otázky a námety na ďalšiu prácu 

Otvorenými otázkami ostáva hlavne vyuţiteľnosť databázy. Prvú verziu databázy sme 

pouţili pri hodnotení prírodných hrozieb a rizík spracované v dizertačnej práci. Tu sa ukázala 

ako vhodný nástroj na zjednotenie primárnych databáz a pre vyjadrenie areálov. V tejto práci 

sme prvotné výsledky vylepšili, rozšírili sme územie a jednotky sme charakterizovali, čím 

sme databázu ešte viac predpripravili na jej ďalšie vyuţite. 

Ďalšie moţné vyuţitie sme načrtli v kapitole 7.4 (Vzťah geomorfologických jednotiek 

a morfografických typov), v ktorej sme zhodnotili percentuálny podiel pahorkatín 

v geomorfologických jednotkách, ktoré vo svojom názve obsahujú daný typ (napr. 

Podunajská a Východoslovenská pahorkatiny) a zastúpenie vrchovín v celkoch, ktoré 

obsahujú v názve daný morfografický typ (Šarišská, Laborecká vrchovina...). 

Dostupnosť dát a výsledkov práce 

Všetky dáta, ktoré boli výsledkom práce sú priloţené ako príloha na DVD nosiči. 

Taktieţ sú dostupné na Katedre fyzickej geografie a geoekológie Prif UK v Bratislave. 

V prípade záujmu o poskytnutie dát ma je moţné kontaktovať mailom sabo385@gmail.com.  
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