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ABSTRAKT 

 

ŠABO, Marián: Syntetické hodnotenie prírodných hrozieb a rizík v oblasti Západných 
Karpát. [Dizertačná 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, 2012. 131 s., 3 
prílohy. 
 
Práca je zameraná na syntetické hodnotenie vybraných prírodných hrozieb a rizík v oblasti 

Západných Karpát v referenčnej mierke 1:500 000. Západné Karpaty chápeme v zmysle práce 

Minár et al. 2011. Spracovali sme tieto parciálne hrozby: hrozba zemetrasenia, hrozba 

svahových pohybov, špecifické hrozby krasovej krajiny, hrozba snehových lavín, hrozba 

vodnej erózie, povodňová hrozba, hrozba silných vetrov, hrozba bahenných povodní a hrozba 

výskytu studených a teplých dní. Hodnotenie je postavené na objektovo orientovanom 

prístupe, kvôli čomu sme vytvorili databázu viac ako 3 000 elementárnych jednotiek 

(morfologicko-morfometrické typy georeliéfu).Syntetické hodnotenie vychádza 

z metodického postupu prvýkrát použitého v práci Minár et al. 2006. Spočíva v definovaní 

váhových hodnôt pre parciálne hrozby pre dve charakteristiky. Prvou je celková hodnota 

hrozby odvodená na základe štatistických ukazovateľov o materiálnych stratách a stratách na 

ľudských životoch. Druhou je pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu, kde boli 

váhové hodnoty odvodené na základe systémovej schémy a všeobecných poznatkov. Sčítaním 

týchto hodnôt a ich následným rozdelením do troch kategórií sme vytvorili hrozbové regióny. 

Syntetický prístup predstavuje vyjadrenie celkovej hodnoty hrozby, pravdepodobnosti 

vytvorenia kumulatívneho efektu a prevládajúceho genetického typu hrozby, spolu 

s vyjadrením zraniteľnosti územia (definovaná na základe rozlohy urbánnych areálov 

v elementárnych jednotkách) a rizika (vynásobenie sumy hrozby a zraniteľnosti). Pomocou 

regresnej analýzy sme sledovali závislosti medzi hodnotou hrozby a nezávislými premennými 

(charakteristikami prírodného prostredia) a medzi parciálnymi hrozbami. Medzi najviac 

ohrozené oblasti v Západných Karpatoch patrí oblasť okolia Žiliny, Myjavskej pahorkatiny, 

Tatier a Slanských vrchov. Medzi prechodné oblasti patria najmä pahorkatiny a okolie 

Slovenského zlomového systému a najstabilnejšou oblasťou je Slovenské Rudohorie. 

 

Kľúčové slová: Prírodné hrozby a riziká, Západné Karpaty, Morfologicko-morfometrická 
typizácia, Celková hodnota hrozby, Pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu, 
Zraniteľnosť 



ABSTRACT 

 

ŠABO, Marián: Synthetics evaluation of selected natural hazards and risks in the Western 
Carpathians area. [PhD. 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, 2012. 131 p., 3 supplement. 
 

The aim of the thesis is synthetic evaluation of particular natural hazards and risks in the 

Western Carpathians area in reference scale of 1:500 000. We perceive the region of Western 

Carpathians as interpreted in the thesis Minár et al. 2011. We have processed these partial 

hazards: seismic hazard, landslide hazard, specific type of hazards in karst, snow avalanche 

hazards, water erosion hazard, flood hazard, hazard of strong wind, muddy floods hazard, 

hazard of hot and cold days occurrence. The evaluation is based on object orientated 

approach, where we have created the database of more then 3 000 elementary units 

(morphometrical-morphological landform types). The synthetic evaluation is founded on 

methodical approach first time used in thesis Minár et al. 2006. It consists in definition of 

weight values of partial hazards for two characteristics. First characteristic is total hazard 

value deducted from statistical indicators of material losses and human casualties. Second 

characteristic is probability of cumulative effect formation, where weight values have been 

gained from system diagram and based on general knowledge. After summation of these 

values followed by their categorization into three category (low, medium, high) we have 

created the hazardous regions. Synthetic approach represents the total hazard value, 

probability of cumulative effect formation and dominant genetic type of hazardous 

geosystems, together with formulation of vulnerability of the region (defined in elementary 

units based on an extent of urban area) a risk (by summation of hazard value and 

vulnerability). By means of regressive analysis we have observed relation between hazard 

value and autonomous variable (characteristics of environment) and between parcial hazards. 

The regions with high hazard in Western Carpathians are the Žilina area, Myjava Hills, Tatras 

and Slanské Hills. The vicinity of Central Slovak fault system and the Hilly lands in general 

are ranked among the medium hazardous regions. Slovenské Rudohorie is considered to be 

the most stable region.  

 

Key words: Natural Hazards and Risks, Western Carpathians, Morphometrical-
morphological landform types, Total Hazard value, Probability of Cumulative Effect 
formation, Vulnerability  



PREDHOVOR 

 

Cieľom práce bolo analyzovať parciálne hrozby (hrozba zemetrasenia, hrozba 

svahových pohybov, špecifické hrozby krasovej krajiny, hrozba snehových lavín, hrozba 

vodnej erózie, povodňová hrozba, hrozba silných vetrov, hrozba bahenných povodní a hrozba 

výskytu studených a teplých dní) a vytvoriť mapu syntetických hrozbových regiónov. Keďže 

sme hodnotili viacero hrozieb súčasne, detailnosť ich vyjadrenia sa môže javiť ako menej 

postačujúca. Z hľadiska počtu hrozieb a hodnotenej mierky je to však opodstatnené.  

Hodnotenie prírodných hrozieb je vo svete, ale aj na Slovensku veľmi aktuálna téma, 

kvôli neustále sa zvyšujúcej interakcie človeka s prírodným prostredím. Väčšinou sa na 

určitom území hodnotia hrozby samostatne, ak sa jedná o hodnotenie viacerých hrozieb, 

zvyčajne ide iba o jednoduchú sumáciu priestorového výskytu.  

Syntetický prístup spočíval v definovaní váhových hodnôt pre parciálne hrozby, pričom 

ich sčítaním sme vytvorili hrozbové regióny. Vyjadrili sme celkovú hodnotu hrozby, 

pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu, prevládajúci genetický typ, zraniteľnosť 

a riziko. 

Hlavným prínosom oproti iným prácam je cezhraničné hodnotenie v stredných mierkach 

v rámci prírodných hraníc, vytvorenie databázy elementárnych jednotiek (morfologicko-

morfometrické typy) a stanovenie váhových hodnôt na základe empirických dát, pričom tieto 

boli dané do súvislosti s plochou, na ktorej hrozba môže pôsobiť, čo zvyšuje alebo znižuje ich 

vplyv.  

Práca môže slúžiť na získanie prehľadu o výskyte prírodných hrozieb v danom území 

a pomôcť definovať najviac ohrozené regióny, pre ktoré by bolo vhodné vykonať 

podrobnejšiu analýzu.  

Zadanie vychádzalo z vedeckého zamerania školiteľa práce, aktuálnosti témy, z účasti 

na vedeckých projektoch, potreby cezhraničnej spolupráce v stredných mierkach v rámci 

prírodných hraníc, potreby syntetického hodnotenia viacerých hrozieb a v neposlednom rade 

môjho záujmu o túto vednú oblasť. 
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ÚVOD A CIELE PRÁCE 
 

Prírodné hrozby (hazardy) a riziká sú fenomény, ktorým sa v súčasnosti venuje 

zvýšená pozornosť nielen odbornej, ale i laickej verejnosti. Súvisí to s čoraz väčšou 

interakciou človeka s prírodným prostredím a z tejto interakcie vyplývajúcich negatívnych 

dôsledkov na majetok a zdravie obyvateľstva. Na to, aby sme dokázali tieto negatívne 

účinky eliminovať, je potrebné pochopiť fyzikálnu podstatu prírodných procesov a faktory, 

ktoré ich ovplyvňujú. Na základe toho môžeme navrhnúť opatrenia zamedzujúce ich vzniku, 

prípadne vydať prognózy (dlhodobá časová mierka – mesiace a roky), predpovede 

(strednodobé časové mierky – dni) alebo varovania (bezprostredné varovanie).  

Hlavným cieľom, popri prirodzenom cieli každého doktoranda, ktorým je naučiť sa 

samostatne vedecky pracovať, bolo analyzovať parciálne hrozby a vytvoriť mapu 

syntetického zhodnotenia vybraných prírodných hrozieb (hrozba zemetrasenia, hrozba 

svahových pohybov, špecifické hrozby krasovej krajiny, hrozba snehových lavín, hrozba 

vodnej erózie pôdy, povodňová hrozba a hrozba silných vetrov) pre územie Západných 

Karpát v referenčnej mierke 1 : 500 000. Riziko je vyjadrené na základe výskytu urbánnych 

areálov v elementárnych jednotkách, kde môže prírodná katastrofa spôsobiť najväčšie straty 

na majetku a ľudských životoch.  

Zadanie dizertačnej práce vychádzalo z: 

vedeckého zamerania školiteľa dizertačnej práce 

Prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. bol jedným z prvých autorov, ktorý sa na Slovensku po 

roku 1989 začal problematike venovať. Zadefinoval pojmový aparát (hrozba, hazard, riziko) 

a základné postupy pre hodnotenie najdôležitejších hrozieb vo veľkých mierkach (Minár, 

Tremboš, 1994). V práci Geomorphological hazards in Slovakia (Minár et al., 2006) autori 

načrtli metodický postup pre syntetické hodnotenie prírodných hrozieb v stredných 

mierkach. Cieľom dizertačnej práce bolo tento metodický postup prepracovať, doplniť 

hodnotené hrozby a rozšíriť hodnotené územie.  

aktuálnosti témy 

O tom, že téma hodnotenia prírodných hrozieb je v súčasnosti veľmi aktuálna svedčia 

udalosti, ktoré sa udiali na Slovensku za posledné obdobie. Bola to napr. blesková povodeň 

v obci Jarovnice v roku 1998, povodeň v Bratislave v r. 2002, ničivá víchrica v Tatrách 

v r. 2004, bleskové povodne na Slovensku v r. 2010 atď. 



5 

 

z účasti na vedeckých projektoch  

V čase nástupu na dizertačné štúdium som sa zaradil do riešiteľského kolektívu 

projektu Geografické polia a výskum prírodných hrozieb (podporovaného Vedeckou 

grantovou agentúrou Ministerstva školstva – VEGA) a projektu From Source to Sink: 

Integrated Natural Hazards Assessment through the Quantification of Mass Transfer from 

Mountain Ranges to Active Sedimentary Basins (medzinárodný program podporovaný 

agentúrou ESF – European Science Foundation v rámci projektu EUROCORES -- European 

Collaborative Research a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja – APVV). V grante 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (Grant Prif UK) a grante Univerzity 

Komenského (Grant UK), ktoré sa venovali tvorbe databázy parciálnych prírodných hrozieb 

som bol hlavným riešiteľom.  

potreby hodnotenia prírodných hrozieb v stredných mierkach 

Hodnotenie prírodných hrozieb v stredných mierkach poskytuje možnosť hodnotiť 

pomerne veľké územia (desaťtisíce kilometrov štvorcových). Výsledky môžu slúžiť ako 

podklad pre detailnejšie hodnotenie vo väčších mierkach s použitím iného (detailnejšieho) 

metodického postupu.  

potreby hodnotenia územia v rámci prírodných a nie administratívnych hraníc 

Mapy prírodných hrozieb stredných mierok (1 : 500 000) v stredoeurópskom priestore 

zachytávajú zvyčajne oblasť jedného štátu. Prírodné procesy, z ktorých vznikajú prírodné 

hrozby však nerešpektujú administratívne hranice. Typickým príkladom je povodňová 

hrozba, ktorá by mala byť vyjadrená pre príslušné povodie aj v prípade, keď sa toto povodie 

nachádza vo viacerých štátoch. 

potreby cezhraničnej spolupráce  

Snahou Európskej únie je okrem iného zmenšovanie akýchkoľvek rozdielov medzi 

informáciami, ktoré vznikajú na úrovni jednotlivých štátov, aby sa tak zvýšila ich 

kompatibilita a zjednodušila možnosť distribúcie medzi viacerými štátmi. 

potreby syntetického hodnotenia viacerých hrozieb 

Syntetické hodnotenie nechápeme iba ako priestorové naloženie výskytu parciálnych 

hrozieb, ale ako hodnotenie územia a procesov v ňom sa vyskytujúcich na základe 

vzájomnej interakcie a komplexného prístupu.  

môjho záujmu o túto vednú oblasť 

Najviac ma oslovila téma, ktorá bola komplexná a je potrebné pri nej aplikovať 

a využiť veľké množstvo rozličných postupov z iných vedných odborov.   
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1 METODICKÝ POSTUP 
 

V tejto kapitole sú prehľadne definované základné kroky metodického postupu celej 

práce, ktorý bol využitý pre syntetické hodnotenie prírodných hrozieb a rizík v oblasti 

Západných Karpát (obr. 1). Jednotlivé kroky (elementarizácia, spracovanie parciálnych 

hrozieb, stanovenie váhových hodnôt, syntéza...) sú detailnejšie opísané v jednotlivých 

kapitolách práce kvôli bezprostrednej nadväznosti a kvôli faktu, že použitý metodický 

postup je častokrát výsledkom práce.  

Základné kroky metodického postupu práce: 

1. Štúdium literatúry a definovanie základných pojmov 

Prvým krokom bolo štúdium relevantnej domácej a zahraničnej literatúry s cieľom 

definovať základné pojmy a východiská výskumu. Prehľad literatúry venujúci sa 

pojmovému aparátu je detailnejšie charakterizovaný v kapitole 2 a prehľad literatúry pre 

jednotlivé parciálne hrozby v kapitolách 5.2.1 až 5.2.10. Relevantné zahraničné publikácie 

sme získali z online dostupnej databázy ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com). 

Medzi najdôležitejšie časopisy venujúce sa prírodným hrozbám patria: Natural Hazards and 

Earth System Sciences, Geomorphology, Natural Hazards, Studia Geomorphologica 

Carpatho-Balcanica atď. Tento krok bol podrobnejšie rozpracovaný v publikácií Šabo 

2010b.  

2. Rozbor a spracovanie relevantných zdrojov 

V druhom kroku sme sa snažili získať a spracovať vhodné databázy, ktoré by sme 

mohli využiť pre hodnotenie prírodných hrozieb. Analógové podklady, ako napríklad 

Geologická mapa Maďarska (Fülöp, 1984) alebo mapu Osuwisk polskich Karpat fliszowych 

(Raczkowski, 2007) sme oskenovaním zdigitalizovali, súradnicovo pripojili a potrebné 

vrstvy previedli do vektorového formátu pomocou grafického tabletu. Digitálne vrstvy (grid, 

vektor) nie je potrebné takto spracovávať, avšak problém je z ich dostupnosťou. Niektoré sú 

dostupné pomocou WMS (Web Map Service) alebo WCS (Web Coverage Server) služieb. 

WCS služby, ktoré pracujú s vektorovým formátom sú prakticky nedostupné a WMS služby, 

ktoré pracujú s rastrom sú pre priestorové analýzy v prostredí ArcGis nepoužiteľné. 

Spracovanie vrstiev prebiehalo v prostredí ArcGIS 9.3. Medzi základné zdroje patrí 

Digitálny model reliéfu (DMR), geologické mapy, krajinná pokrývka, pôdne mapy a pod. 

(podrobnejšie opísané v kapitole 5).  
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Prehľad dostupných dátových zdrojov v európskej alebo svetovej mierke spolu 

s technickými riešeniami vybraných metodických postup je uvedený v prílohách práce 

(príloha 1 a príloha 2).  

3. Elementarizácia územia 

Keďže použitý metodický postup je založený na objektovo orientovanom 

geografickom prístupe, tretím krokom bolo vyčlenenie elementárnych jednotiek (v mierke 

1 : 100 000) na základe terénnych hrán a vertikálnej členitosti reliéfu. Územie Západných 

Karpát bolo takto rozčlenené na viac ako 3 000 jednotiek. Databáza elementárnych foriem 

slúžila na zjednotenie rôznych databáz do homogénneho celku. Problematika bola 

podrobnejšie rozpracovaná v kapitole 5.1 a v samostatnej práci Šabo 2010a. 

4. Spracovanie a vyjadrenie parciálnych hrozieb 

Parciálne hrozby sme vyjadrili v závislosti od získaných relevantných dát. Využili sme 

niekoľko základných prístupov:  

• Definícia ohrozeného priestoru a stupňa hrozby na základe výskytu prírodného javu 

v minulosti (definícia územia ohrozeného svahovými pohybmi pomocou databázy 

svahových deformácií, vyjadrenie hrozby snehových lavín na základe hustoty lavínových 

dráh), 

• Definovanie prvkov a vzťahov, ktoré ovplyvňujú vznik a priebeh daného procesu 

a následné modelovanie tohto procesu pomocou základných fyzikálnych rovníc 

(vyjadrenie erózie pôdy pomocou modelu PESERA) a  

• Využitie podmienkovej analýzy, t. j. definovanie podmienok, ktoré ovplyvňujú výskyt 

danej hrozby pomocou regresnej analýzy a extrapolácia hodnôt do širšieho priestoru 

(extrapolácia vrstvy Denných maximálnych úhrnov zrážok z oblasti Slovenska pre oblasť 

Západných Karpát na základe korelácie s morfometrickými parametrami reliéfu). 

Do syntetického hodnotenia sme nakoniec zaradili iba 7 hrozieb, ktoré mali najvyššiu 

výpovednú hodnotu. Hrozbu veternej erózie pôdy sa nám nepodarilo vyjadriť pre celú 

oblasť Západných Karpát, hrozbu bahenných povodní sme nezaradili kvôli faktu, že v sebe 

kumuluje hrozbu vodnej erózie a povodňovú hrozbu a hrozbu výskytu teplých a studených 

dní sme nezaradili do hodnotenia kvôli malej presnosti dát a problematickej výpovednej 

hodnote (je to iba nepriamy ukazovateľ).  

5. Definovanie váhových hodnôt 

Syntetické hodnotenie vychádza z metodického postupu, ktorý bol použitý v práci 

Minár et al. 2006. Na rozdiel od tejto práce boli váhové hodnoty definované na základe 
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empirických dát. Pre celkovú hodnotu hrozby to boli štatistiky o materiálnych stratách 

(poisťovne) a o stratách na ľudských životoch (Štatistický úrad). Váhové hodnoty pre 

pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu boli stanové na základe systémovej 

schémy a všeobecných poznatkov.  

6. Vytvorenie hrozbových regiónov 

Každá parciálna hrozba bola rozškálovaná do troch kategórií s definovanou váhovou 

hodnotou. Sčítaním týchto hodnôt a ich následným rozdelením do troch kategórií sme získali 

hrozbové regióny. Využili sme viacrozmerné štatistické metódy na sledovanie korelácie 

sumy hrozby s prírodnými vlastnosťami prostredia (morfometrické parametre, geológia, 

klimatické pomery atď.).  

7. Vyjadrenie zraniteľnosti a rizika 

Riziko sme vyjadrili ako kombináciu (súčin) hrozby a zraniteľnosti. Zraniteľnosť sme 

vyjadrili pomocou databázy krajinnej pokrývky ako percentuálne zastúpenie urbánnych 

areálov.  

 

 
Obr. 1 Základné kroky metodického postupu  
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2 DEFINOVANIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 
 

V tejto kapitole sú definované základné pojmy, ktoré sú využívané v dizertačnej práci. 

Pojmy sa týkajú oblasti prírodných hrozieb a rizík v zahraničnej a domácej literatúre, 

problematiky syntetického hodnotenia a multihazards maps. 

 

Definovanie pojmového aparátu vo svetovej literatúre 

Pojmový aparát, ktorý sa využíva v problematike prírodných hrozieb a rizík sa 

neustále vyvíja. Problematike sa venuje čoraz väčšie množstvo autorov a vedných disciplín, 

a preto sa v terminologickom aparáte objavuje nejednoznačnosť (Šabo, 2010b).  

Zrejme prvým celosvetovým pokusom o definovanie pojmového aparátu bol 

dokument Organizácie spojených nádorov z roku 1979 (Natural Disasters and Vulnerability 

Analysis, 1979), ktorý bol neskôr prepracovaný v prácach (Mitigation Natural Disasters..., 

1991; Internationally agreed Glossary..., 1992). Odvtedy vzniklo nespočetne veľa prác 

(monografie, knižné publikácie, vysokoškolské skriptá), ktoré sa okrem iného venujú 

pojmového aparátu. Sú to napríklad práce: Hazards and Responses (Bishop, 1998); 

Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster (Smith, Petley, 2008); 

Natural Hazards (Bryant, 2005) alebo Environmental Geomorphology (Panniza, 1996); 

Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters and Catastrhophes (Keller, 

Blodgett, 2008); Natural Hazards and Disasters (Hyndman, Hyndman, 2009) a Knowing 

better and losing even more: the use of knowledge in hazards management (White et al., 

2001). Na základe týchto prác môžeme základné pojmy definovať nasledovne: 

Podľa Organizácie spojených národov (Natural Disaster..., 1979) anglický termín 

natural hazard (hrozba, hazard) znamená pravdepodobnosť výskytu potenciálne škodlivého 

prírodného javu, ktorá je definovanú časovou periódou a pravdepodobne zasiahnutým 

územím. Podľa Smitha, Petleyho 2008 je potrebné rozlišovať medzi pojmami environmental 

hazard (environmentálna hrozba) a environmental problem (environmentálny problém). 

Environmentálna hrozba zastrešuje všetky typy hrozieb od prírodných, cez technologické až 

po sociálne a vzťahuje sa na všetky potenciálne ohrozenia, ktorým čelí ľudská spoločnosť 

a ktoré majú pôvod alebo sa šíria cez prírodné prostredie. Sú to rýchle udalosti a vystavenie 

človeka voči nim je nedobrovoľné. Environmentálny problém predstavuje pomalú udalosť 

(dezertifikácia, znečisťovanie), nie je priamo život ohrozujúci, ale môže zosilniť už 
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existujúce ohrozenia (globálne otepľovanie zvyšuje morskú hladinu a tá zvyšuje 

nebezpečenstvo pobrežných povodní). 

Anglický termín vulnerability (zraniteľnosť) predstavuje stupeň (mieru) zraniteľnosti 

pre rizikové prvky alebo súbor prvkov vyplývajúci z výskytu prírodného javu, ktorý je 

definovaný veľkosťou a vyjadrený v rozsahu 0 (žiadna škoda) až 1 (úplná strata) (Natural 

Disaster..., 1979). White et al. (2001) pod týmto pojmom chápe aj schopnosť predvídať, 

zvládať, odolávať a zotaviť sa z následkov prírodnej hrozby.  

Termín resistance (odolnosť) definuje stupeň zraniteľnosti. Záleží od mnohých 

faktorov ako napríklad využitia zeme, veľkosti populácie, hustoty osídlenia, kvality 

a implementácie návrhov a schopnosti odolať účinku ničivých síl v ich počiatočnom štádiu 

a týmto zabrániť vzniku reťazenia deštruktívnych udalostí (Mitigation natural disasters..., 

1991). 

Termín risk (riziko) označuje očakávané straty na ľudských životoch, zranených 

osobách, škodách na majetku a narušenie hospodárskej činnosti kvôli konkrétnemu 

prírodnému javu. Je produktom hrozby a zraniteľnosti (Internationally agreed glossary..., 

1992). Elements at risk (prvky rizika) predstavujú obyvateľstvo, budovy, inžinierske stavby, 

hospodársku činnosť, verejné služby, infraštruktúru, atď., ktoré sú v ohrození v danej 

oblasti. 

Termín disaster (katastrofa) predstavuje vážne narušenie fungovania spoločnosti, 

ktoré je spôsobené rozsiahlymi ľudskými, materiálnymi alebo environmentálnymi stratami. 

Tieto prekračujú schopnosť postihnutej spoločnosti zvládnuť udalosť iba pomocou vlastných 

zdrojov. Zvyčajne sú klasifikované podľa príčiny (prírodné alebo vyvolané človekom) 

(Internationally agreed glossary..., 1992). Je to vlastne realizovanie hrozby a rizika.  

 

Definovanie pojmového aparátu na Slovensku 

Na začiatku 90. rokov 20. storočia definoval základné pojmy používané v 

problematike Drdoš (1992). V tom období, na základe zmeny politického usporiadania, 

vznikla potreba prehodnotiť dovtedajšie geografické smery výskumu a porovnať ich 

s medzinárodnými. Krajinná ekológia ako objekt výskumu v stredoeurópskom priestore 

(problematika potenciálu a únosnosti) sa porovnávala s výskumom prostredia v anglosaskej 

a frankofónnej geografii (problematika hazardov a rizík). Prírodný hazard je definovaný ako 

faktor, ktorý sa pravidelne či nepravidelne objavuje a ohrozuje prácu človeka a jeho 

výsledky (sucho, povodeň). Je to udalosť alebo situácia, ktorá spôsobí smrť alebo značnú 
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škodu na majetku. Hazardy sa viažu iba na územia, kde žijú ľudia. Sú funkciou ľudského 

života. Riziko (prírodné a antropogénne) spočíva v aktivite vykonávanej tam, kde sa 

vyskytujú hazardy. Riziko je možnosť nebezpečenstva, zranenia, straty a pod. a zahŕňa 

dôsledok udalosti. Riziká sa nemusia viazať na osídlené územia.  

V zákone NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva sú definované 

niektoré pojmy využívané v danej problematike. Civilná ochrana je systém úloh a opatrení 

zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia 

alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. 

Mimoriadna udalosť je živelná pohroma, havária, katastrofa, alebo teroristický čin. Živelná 

pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných 

energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu 

pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, 

zdravie alebo na majetok. Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu 

ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie. 

V práci Minár, Tremboš 1994 a Tremboš, Minár, Machová 1994 autori chápu prírodný 

hazard (hrozbu) ako výsledok pôsobenia iniciálneho prírodného procesu v prírodnej krajine 

(s fyzikálnym prejavom tohto procesu), ktorý negatívne vplýva na záujmy ľudskej 

spoločnosti (obr. 2). Jeho veľkosť sa dá spravidla vyjadriť vo fyzikálnych jednotkách (výška 

a frekvencia povodne, intenzita a frekvencia zemetrasenia). Prírodné riziko vyjadruje vplyv 

hrozby na záujmy ľudskej spoločnosti, ktoré možno vyjadriť v sociálnych alebo 

v ekonomických kategóriách (straty na ľudských životoch). Autori v tejto práci navrhli 

medzinárodne používaný termín hazard nahradiť v slovenčine vhodnejším termínom hrozba. 

V slovenčine hazard znamená „vystavovanie sa nebezpečenstvu“ (je to v podstate 

synonymum pojmu riziko, resp. veľmi veľké riziko). V anglickom kontexte, z ktorého sa 

k nám najčastejšie dostáva, má i význam samotného nebezpečenstva „hrozby“ čo je výrazne 

adekvátnejšie jeho zaužívanej obsahovej náplni. 

Podľa Jákala (1998) sa používanie termínov hrozba (hazard) a riziko v slovenskom 

jazyku nachádza v rovine potenciálnej možnosti výskytu určitých javov a procesov, ktoré 

ešte nenastali, ale je predpoklad, že sa v blízkej budúcnosti prejavia a nastanú. Problém rieši 

najmä z priestorového hľadiska. Termíny „hrozba“ a „riziko“ navrhuje autor používať iba 

pre javy vyskytujúce sa vo vymedzenom priestore krajiny. Hrozba sa viaže na jav, ktorý sa 

nachádza v latentnom štádiu vývoja (potenciálny zosuv...) a susedné územie je ním ohrozené 

v prípade aktivizácie javu. Hrozba je teda blízkosť niečoho nebezpečného, čo ešte nenastalo, 
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ale môže nastať. Takto ohrozené územie označujeme ako rizikové a realizácia aktivít 

človeka v ňom sa stáva rizikom. Vlastný, náhly a ničivý proces je prírodným živlom, ktorý 

spôsobuje v rizikovej oblasti katastrofu (obr. 3).  

 
Obr. 2 Definovanie pojmového aparátu podľa 

Minár, Tremboš, 1994 

 
Obr. 3 Definovanie pojmového aparátu podľa 

Jakál, 1998 
 

V práci Minár et al. 2005 autori použili pri hodnotení povodňovej hrozby pojem 

potenciál. Dovtedy bol tento pojem chápaný zväčša antropocentricky ako úžitkové vlastnosti 

krajiny definované schopnosťou dlhodobo uspokojovať isté potreby človeka. V práci ho 

definovali ako celkovú schopnosť, možnosť, spôsobilosť krajiny vytvoriť extrémny odtok 

vody charakteru povodne. Mieru potenciálu (vysoký, stredný, nízky a pod.) v závislosti na 

vlastnostiach krajiny je možné odlíšiť len pri definovaní rovnakých vstupných podmienok. 

V prípade odtoku je to napr. úhrn zrážok. Odtokový potenciál na území Slovenska sa potom 

mení v závislosti na prírodných pomeroch v krajine, využívaní krajiny ako aj 

hydrotechnických zásahoch do krajiny. Pojem potenciál je takmer rovnocenný s pojmom 

hrozba, líši sa v tom, že sa neviaže k syntetickému vplyvu všetkých charakteristík, ktoré sa 

podieľajú na vzniku povodňovej situácie a nie je kvantitatívne definovaný hodnotami 

predpokladanej frekvencie a výšky povodní v hodnotených územiach.  

 

Definovanie pojmového aparátu v okolitých krajinách 

Téma prírodných hrozieb a rizík nebola v Česku do roku 1989 (podobne ako na 

Slovensku) rozpracovaná. Z novších prác sa prírodným hrozbám venuje napríklad Herber 

(2009), Blahůt, Klimeš (2011), Vilímek, Spilková (2009) alebo Brázdil, Kirchner et al. 

(2007). Prírodné extrémy chápu ako prírodné javy, ktoré sa vyznačujú významnými dopadmi 

na prírodu a ľudskú spoločnosť. Z hľadiska ich prejavov rozlišujú prírodné nebezpečenstvo 

(natural hazard) označované ako pravdepodobnosť výskytu potenciálne škodlivého 

prírodného javu v určitom čase a priestore. Prírodné riziko (natural risk) je produkt 

prírodného nebezpečenstva a citlivosti (vulnerability) ohrozeného rizikového elementu. 
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Prírodná katastrofa (natural disasters) je prírodný jav s „masívnym dopadom“ na ľudskú 

spoločnosť.  

Termín hrozba (hazard) je v nemčine označovaný pojmom e Gefahr, v poľštine 

zagrożenie a v maďarčine veszély. Riziko pojmom e Risiko (nemecky), ryzyko (poľsky) 

a kockázat (maďarsky). Katastrofa sa označuje ako e Katastrophe (nem.), katastrofa (poľ.) 

a katasztrófa (maď.). Zraniteľnosť označujeme ako e Vulnerabilität (nem.), wrażliwość (poľ.) 

a sérülékenység (maď.). 

 

Pojmový aparát požívaný v dizertačnej práci 

Pojmový aparát využívaný v dizertačnej práci sa odvíja od práce Minár, Tremboš 

1994. To znamená, že namiesto termínu hazard používame termín hrozba. Hrozbu chápeme 

ako pravdepodobnosť výskytu potenciálne škodlivého prírodného javu, ktorý definujeme 

v priestore a čase. Keďže pri hodnotení povodňovej hrozby vychádzame z práce Minár et al. 

2005, ktorí hovoria o troch typoch povodňového potenciálu, pričom celkový syntetický 

geoekologický potenciál je možné stotožniť s pojmom hrozba, používame v tomto prípade 

namiesto termínu hrozba rovnocenný termín potenciál.  

Riziko v práci chápeme ako funkciu hrozby a zraniteľnosti. Zraniteľnosť sme vyjadrili 

na základe zastúpenia urbánnych areálov v elementárnych jednotkách, pretože táto kategória 

krajiny v sebe akumuluje najväčší majetok obyvateľstva, ktorý môže byť prírodným javom 

zničený.  

 

Delenie hrozieb 

Na rozdelenie parciálnych hrozieb do určitého systému sa využíva niekoľko prístupov. 

Každá vedná disciplína študuje a rozdeľuje hrozby zo svojho vedného uhla pohľadu a preto 

býva delenie rôzne. Veľká časť hrozieb má hybridnú povahu, a preto nemusí byť zaradenie 

parciálnej hrozby do kategórie vždy jednoznačné.  

Podľa Smitha, Petleyho, (2008) je environmentálna hrozba termín, ktorý zastrešuje 

všetky typy hrozieb, pretože tieto majú pôvod, alebo sa šíria cez prírodné prostredie. 

Rozdeľujú ich na:  

• prírodné (geologické, atmosférické, hydrologické, biologické), 

• technologické (dopravné nehody, priemyselné nehody, nespoľahlivosť verejných budov 

a zariadení a nebezpečné materiály) a  
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• komplexné (globálne znečistenie ovzdušia, environmentálna degradácia, tlak na pôdu, 

super hrozby). 

Tradičný geografický prístup ktorý klasifikuje prírodné hrozby na základe 

geofyzikálnych procesov, ktoré ich spôsobujú, (Bishop, 1998) delí hrozby na: geologické 

(tektonické), geomorfologické, atmosférické a biologické.  

Veľkú skupinu hrozieb tvoria geomorfologické hrozby, ktorým sa venuje veľká 

pozornosť geografov. Môžeme ich charakterizovať ako skupinu hrozieb voči ľudskej 

spoločnosti vychádzajúcej z nestability zemského povrchu. Alcántara-Ayala (2002) ich 

rozdeľuje na: 

• endogénne (vulkanizmus, neotektonické pohyby), 

• exogénne (povodne, kolapsy v krase, snehové lavíny, korytová erózia, sedimentácia, 

gravitačné pohyby, cunami, pobrežná erózia) a 

• vyvolané klimatickými zmenami a zmenami vo využití zeme (dezertifikácia, topenie 

permafrostu, erózia pôdy, salinitizácia, povodne). 

Jákal (1998) rozdeľuje prírodné živly na: 

• geologické (vulkanizmus, seizmicita),  

• geomorfologické, ktoré vznikajú ako výsledok pôsobenia gravitačnej sily a sú znásobené 

inými prírodnými faktormi (zlomiská, skalné rútenia, zosuny, zrútenie stropov jaskýň a 

skalné lavíny),  

• klimatické, živly, ktoré vznikli spolupôsobením náhlych meteorologických javov, 

konfigurácie terénu, vlastností pôdy a geologického podložia (snehové lavíny, mury, 

výmoľová a veterná erózia), 

• živly, ktoré vznikli spolupôsobením meteorologických javov, hydrologických pomerov, 

konfigurácie reliéfu, morfometrických parametrov reliéfu a vlastností podložia (povodne) a 

• klimatické živly (tropické cyklóny, krupobitie, prízemné mrazy, suchá). 

 

Vzhľadom na logickú nejednoznačnosť niektorých vyššie spomenutých delení sme 

hrozby, ktoré vstupujú do syntetického hodnotenia rozdelili na lito-štrukturálne podmienené 

(hrozba zemetrasenia, hrozba svahových pohybov a špecifické hrozby krasovej krajiny) 

a klimaticky podmienené (hrozba snehových lavín, hrozba vodnej erózie, povodňová hrozba 

a hrozba silných vetrov). Toto rozdelenie sme využili pri tvorbe syntetickej mapy, v ktorej 

sme vyjadrili prevládajúce genetické typy hrozieb. 
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Syntetické hodnotenie prírodných hrozieb 

Syntetické hodnotenie predstavuje podľa Tremboša a Minára (1995) integrovaný 

výskum krajiny (hľadajúci vnútorné prepojenie), ktorý pozostáva zo štyroch základných 

prístupov: 1. jednoduchá sumácia, 2. analýza vzťahov v geosystémoch, 3. analýza 

„problematiky“ geosystémov a 4. koncepcia založená na „resolutika“ geosystémov. 

 Prvým prístupom je jednoduchá sumácia výsledkov, čo v pravom slova zmysle nie je 

integrovaný výskum. V dizertačnej práci je takýmto typom hodnotenia mapa hrozbových 

regiónov, ktorá vznikla škálovaním parciálnych hrozieb do troch kategórií, ktoré boli 

definované váhovými hodnotami 1, 2 a 3 a sčítaním týchto hodnôt. Druhý prístup je založený 

na analýze vzťahov v geosystémoch. Krajina je už chápaná ako systém prvkov a vzťahov 

medzi nimi. Tento prístup bol obsiahnutý pomocou regresnej analýzy v definovaní korelácií 

medzi sumárnymi hodnotami hrozby a rôznymi parametrami prírodného prostredia. Ďalší 

prístup je zameraný na analýzu „problematiky“ geosystémov. Krajina je chápaná nielen ako 

systém prvkov a vzťahov, ale aj v nej obsiahnutých a z jej stavu a dynamiky vyplývajúcich 

problémov. Tento prístup sme sa snažili obsiahnuť v definovaní váhových hodnôt pre 

parciálne hrozby (na základe strát a majetku a životoch) a vyjadrení zraniteľnosti a rizika. 

Vrcholová koncepcia integrovaného výskumu krajiny je založená na „resolutike“ 

geosystémov. Krajina je chápaná ako systém prvkov, vzťahov a z nich vyplývajúcich 

problémov i potenciálnych riešení (Tremboš, Minár, 1995).  

Pre územie Slovenska existuje niekoľko prác, ktoré sa venujú integrovanému výskumu 

prírodných hrozieb. Mapa Zaťaženie územia stresovými faktormi (Izakovičová, 2002a) 

vyčleňuje niekoľko typov regiónov s rôznou kombináciou stresových faktorov (zaťaženie 

územia antropogénnymi faktormi, zaťaženie územia prírodno-antropogénnymi faktormi a 

zaťaženie územia prírodným stresovými javmi). Mapu Územného systému stresových faktorov 

– ÚSSF (Izakovičová, 2002b) tvorí syntéza prírodných a antropogénnych stresových faktorov. 

Mapa Geodynamické javy (Klukanová, 2002) sumarizuje výskyt nasledovných javov na 

území Slovenska: zosuvy, výmoľovú eróziu, veternú eróziu, presadanie hornín, krasové javy, 

seizmicitu územia a snehové lavíny. Tieto mapy by sme mohli charakterizovať iba ako 

jednoduchú sumáciu výsledkov, v týchto prípadoch je to naloženie priestorového výskytu 

parciálnych hrozieb.  

Syntetickému hodnoteniu v zmysle analýzy „problematiky“ geosystémov podľa 

Tremboša a Minára (1995) sa venuje práca Geomorphological hazards in Slovakia (Minár et 

al., 2006) a jej rozšírená verzia Natural Geomorphological hazards in Slovakia (Minár et al., 
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2009). Autori hodnotili nasledujúce parciálne prírodné hrozby: seizmická hrozba, hrozba 

gravitačných deformácií, hrozba subsidencie a kolapsov, hrozba snehových lavín, povodňová 

hrozba, hrozba veternej a vodnej erózie. Syntetický prístup predstavoval definovanie 

váhových hodnôt parciálnych hrozieb na základe celkovej hodnoty hrozby 

a pravdepodobnosti vytvorenia kumulatívneho efektu. Na základe týchto podkladom boli 

vyčlenené hrozbové regióny.  

 

Multihazards map 

V zahraničí existuje veľa prác, ktoré sa venujú hodnoteniu parciálnych hrozieb. Už 

menej ich je takých, ktoré hodnotia na jednom území viacej hrozieb súčasne (zvyčajne sa 

jedná o jednoduchú sumáciu priestorového výskytu parciálnych hrozieb) a najmenej je takých 

prác, ktoré sa snažia o integrovaný výskum prírodných hrozieb.  

Vo svete existuje niekoľko hlavných centier pre výskum prírodných hrozieb: Centre 

for Hazards and Risk Research at Columbia University, International Strategy for Disaster 

Reduciton, Interntional Decade for Natural Disaster Reduciton a Natural Hazards Center – 

University of Colorado.  

 Medzi práce, ktoré sa venujú hodnoteniu viacerých hrozieb súčasne (multihazards 

map) patria napr. mapy Panjabi Mutli Hazard Map (2012) alebo Map showing Multi Hazard 

Zones in India (2009). Prvá mapa v sebe kombinuje priestorový výskyt hrozby zemetrasenia, 

silného vetra a cyklónov a povodňovej hrozby. Výsledná mapa zobrazuje 7 kombinácií 

možnej hrozby. V druhej mape vzniká vzájomnou kombináciu hodnotených hrozieb až 35 

tried. Medzi ďalších autorov, ktorý sa venujú hodnoteniu viacerých hrozieb patrí: Bell, Glade 

(2004), Ritchey (2006), Baltenau et al. (2011) alebo Micu et al. (2010). 

 Niektoré svetové práce obsahujú určité elementy, ktoré by sa dali porovnať s naším 

použitých metodickým postupom. V práci Natural Disaster Hotspots..., (Dilley et al., 2005) 

autori pri definovaní najviac rizikových svetových oblastí vychádzali z analýzy týchto 

hrozieb: hrozba cyklónov, sucha, povodní, zemetrasenia, vulkanickej aktivity a zosuvov. 

Analýzy miery rizika spočívala v niekoľkých krokoch, pričom jedným z nich bolo aj 

stanovenie ekonomických strát a strát na ľudských životoch, ktoré spôsobili parciálne 

prírodné udalosti (v spojitosti s priestorovým rozsahom danej hrozby). Väčšina prác sa však 

nevenuje stanoveniu váhových hodnôt pre parciálne hrozby na základe ekonomických strát 

alebo strát na ľudských životoch, ale využíva tieto dáta skôr pri definovaní zraniteľnosti alebo 

rizika.  
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3 GEOGRAFICKÝ INFORMA ČNÝ SYSTÉM 
 

Geografický informačný systém je dôležitou súčasťou syntetického hodnotenia. Táto 

kapitola sa zameriava na definovanie jeho základných východísk a použitých postupov. 

Súčasťou problematiky geografických informačných systémov je aj príloha 1 Technické 

riešenia vybraných metodických postupov. Je to opis najčastejšie využívaných technických 

postupov, ktoré môžu byť využité nielen na hodnotenie prírodných hrozieb a rizík. Zaradili 

sme ju do dizertačnej práce kvôli tomu, že v súčasnosti sú nové informácie väčšinou 

generované pomocou výpočtovej techniky s použitím čoraz zložitejších postupov 

a algoritmov. Zvládnutie technického prevedenia sa niekedy stáva náročnejšie ako vytvorenie 

samotnej myšlienky alebo návrhu metodického postupu. Pokiaľ chceme pokračovať v prácach 

a vylepšovať výsledky iných autorov, je nevyhnuté byť schopný zopakovať technický postup. 

Ďalšou súčasťou kapitoly je aj príloha 2 Rozbor relevantných dátových zdrojov, ktorá 

opisuje základné zdroje, ktoré sme pomocou geografického informačného systému spracovali 

a boli použité na hodnotenie prírodných hrozieb a rizík.  

Geografický informačný systém (GIS) chápeme podľa Mičietovej (2008) ako 

integrujúcu zložku v systéme riadenia geografickej krajiny, pričom subsystém riadiaci 

predstavuje jednotlivé stratégie výskumu, využitia a ochrany krajiny a vlastný objekt riadenia 

je v najširšom slova zmysle geografická sféra. V dizertačnej práci sme ako geografický 

informačný systém použili softvér ArcGIS 9.3 (ArcGIS..., 2011) a GRASS (Geographical 

Resources Analysis Support System). Pomocou týchto nástrojov sme spracovali prvotné údaje 

a generovali z nich nové geografické informácie. Softvér ArcGIS 9.3 je program od firmy 

ESRI (Environmental Systems Research Institute), ktorý dokáže spracovávať priestorové 

údaje a vykonávať priestorové analýzy. Jeho dôležitou súčasťou sú nadstavby, z ktorých sme 

vyžili hlavne ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst a ArcGIS Geostatistical Analyst. 

GRASS 6.4 je voľne prístupný softvér na spracovanie geografických informácií. Využili sme 

ho pri výpočte vertikálnej členitosti reliéfu. 

Pracovali sme s dátami s cieľom vytvárať geografické informácie. Podľa Tremboša 

(2009) rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že informácie vznikajú agregáciou dát pre určitý 

špecifický účel. Dáta sa teda musia vybrať, vytriediť alebo spracovať určitým spôsobom, aby 

sa stali informáciou. Podľa Mičietovej (2008) sú základnými atribútmi geografických 
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informácií čas, priestor a téma a ako kritéria pre hodnotenie ich kvality považujeme presnosť 

(správnosť), rozlišovaciu schopnosť, konzistentnosť a kompletnosť. 

 

Odvetvové GIS-y 

Podľa zamerania výskumu a použitia môžeme GIS-y rozdeliť do niekoľkých 

základných typov. Geomorfologický informačný systém (GmIS) je určený na zber, 

spracovanie a generovanie geomorfologických údajov o regióne, ako aj ich vizualizáciu, 

verifikáciu a aktualizáciu (Minár et al., 2005, Mentlík et al., 2006, Medveďová et al., 2008). 

Lavínový GIS (LmGIS) je zameraný na hodnotenie lavínovej hrozby (Žiak, 2012).  

Geografický informačný systém, ktorý sme vytvorili a využili na hodnotenie prírodných 

hrozieb a rizík by sme mohli nazvať Hrozbový geografický informačný systém (HrGIS). 

Podobne ako v GmIS-e sú základnou koncepciou elementárne jednotky. V GmIS-e sú 

elementárne jednotky definované ako elementárne formy georeliéfu, v HrGIS-e sú to typy 

georeliéfu, ktoré sú definované vertikálnou členitosťou (viac v kapitole 5.1). HrGIS a GmGIS 

majú teda veľmi podobnú štruktúru, s výnimkou komplexného geomorfologického 

mapovania. Priestorové údaje a informácie sú uchovávané v geodatabáze. Využili sme 

databázu ESRI, ktorá umožňuje jednoduchý export a import pomocou .shp file (ArcGIS 

Catalog). Dáta a informácie môžu byť vo vektorovom formáte (body, línie a plochy) alebo 

v rastrovom formáte.  

 

Definovanie súradnicového systému 

Dôležitým metodickým krokom bolo definovanie referenčného súradnicového systému. 

Keďže sme pracovali v nadnárodnej mierke nebolo možné použiť národný súradnicový 

systém. Pre územie Slovenska a Česka je definovaný národný súradnicový systém S-JTSK. 

Na území Poľska sa využíva súradnicový systém S-42/83 (Systém S42 realizácia 1983). V 

Maďarsku sa používa Budapeštiansky stereografický súradnicový systém (Budapeštianske 

zobrazenie) a jednotný celoštátny súradnicový systém EOV (Egységes Országos Vetület 

Uniform National Projection). Záväzný súradnicový systém v Rakúsku je M 34° východne od 

Ferra a výškový systém Jadran (Ďurková et al., 2005). Z globálnych systémov je vo svete 

zrejme najpoužívanejší súradnicový systém WGS-84 (World Geodetic System 1984). 

V rámci Európskeho spoločenstva vznikla smernica INSPIRE – Infrastructure for 

Spatial Information in the European Community (Smernica..., 2007), ktorá má slúžiť ako 

miera koordinácie medzi užívateľmi a poskytovateľmi informácií, aby bolo možné 
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kombinovať poznatky z rôznych odvetví a rôznych zdrojov, či už v rámci jedného štátu, alebo 

z viacerých štátov. V rámci témy Špecifikácia súradnicového referenčného systému 

(INSPIRE..., 2010) je odporúčané používať varianty Európskeho súradnicového systému 

ETRS89.  

My sme zvolili ako referenčný súradnicový systém WGS 1984 UTM Zone 34N, pretože 

je v skúmanej oblasti zaužívaný a veľká časť databáz je poskytované v tomto súradnicovom 

systéme. Keďže oba systémy vychádzajú zo systému WGS-84 databázy je možné previesť aj 

do systému ETRS89.  

Na transformáciu národných súradnicových systémov do systému WGS 1984 UTM 

Zone 34N sme použili transformačné kľúče definované v programe ArcGIS. Pri transformácií 

z S-JTSK do WGS 1984 UTM Zone 34N je výrobcom softvéru ArcGIS odporúčaná 

transformácia 2. Avšak táto podľa práce Hrdina 1997 prináša horšie výsledky, čo sa potvrdilo 

aj v našom prípade, a preto sme využívali transformáciu 1.  
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4 CHARAKTERISTIKA ŠTUDOVANÉHO ÚZEMIA 
 

V tejto kapitole je zadefinované študované územie a spracovaná charakteristika tých 

zložiek prírodného prostredia, ktoré majú vplyv na výskyt, frekvenciu a charakter prírodných 

hrozieb a rizík. Dôraz nie je kladený na opis priestorového rozloženia, ale na ich vyjadrenie 

pomocou elementárnych jednotiek (zvyčajne ako priemerné hodnoty) a ukážku použitých dát. 

Detailnejší opis tvorby elementárnych jednotiek je v kapitole 5.1. Priemerné hodnoty 

charakteristík prírodného prostredia sme ďalej využívali vo viacrozmerných štatistických 

analýzach.  

 

Definovanie hraníc Západných Karpát 

 Podľa Krála (2001) Karpaty definujeme ako horský oblúk rozprestierajúci sa medzi 

mestami Bratislava a Niš v celkovej dĺžke takmer 1 500 km a s rozlohou takmer 203 000 km2 

(s priľahlými oblasťami je to 530 000 km2). Karpaty nemajú jednotné členenie, ktoré by bolo 

prijaté vo všetkých karpatských územiach. Poľská, česká a slovenská geografia delí oblúk 

Karpát na Západné, Východné a Južné. Rozhranie Západných a Východných Karpát sa 

zvyčajne kladie do Lupkovského priesmyku v pramennej oblasti Sanu a Laborca, niekedy 

však do Kurovského (Tyliczkého) sedla. Rumunská geografia rozlišuje Karpaty Severné 

(Západné na Slovensku), Východné, Južné a Západné (sústava pohorí medzi údoliami riek 

Samoša a Dunaj).  

Priestorové definovanie Západných Karpát v dizertačnej práci vychádza z práce Minár 

et al. 2011, kde bol v porovnaní so zaužívaným geomorfologickým členením upravený 

priebeh hraníc (obr. 4). Autori vychádzali z novej koncepcie morfoštruktúrneho vývoja 

územia (pred neogénna evolúcia, neogénna extenzia a pliocénno-kvartérna kompresia). Na 

severe územia je hranica pomerne jednoznačná, pričom na juhu Západných Karpát je typická 

nejednoznačnosť hraníc (fuzzy princíp).  

Na rozdiel od zaužívaného chápania provincie Západné Karpaty podľa 

geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1978) zaraďujeme k Západným 

Karpatom nasledujúce celky: Podunajská pahorkatina (subprovincia Malá dunajská kotlina), 

Borská nížina, Chvojnícka pahorkatina, Dolnomoravský úval (subprovincia Viedenská 

kotlina), Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, časť Beskydského predhoria 

(subprovincia Vonkajšie východné Karpaty) a časť Východoslovenskej pahorkatiny 
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(subprovincia Veľká dunajská kotlina). Na rozdiel od zaužívaného chápania provincie 

Západní Karpaty podľa geomorfologického členenia Česka (Balatka, 1972) zaraďujeme 

k Západným Karpatom subprovinciu Vnější Západní Karpaty (provincia Západné Karpaty) a 

celok Dolnomoravský úval, ktorý patrí do subprovincie Vídeňská pánev. Do územia 

nezaraďujeme Vněkarpatské zníženiny. Na rozdiel od zaužívaného chápania provincie 

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym podľa geomorfologického 

členenia Poľska (Kondracki, 1978) nezaraďujeme k Západným Karpatom subprovinciu 

Podkarpacie Polnocne. Podľa geomorfologického členenia Maďarska (Pécsi, 1970) 

zaraďujeme v k Západným Karpatom iba Severo maďarské vrchy. V našej práci k Západným 

Karpatom v Maďarsku zaraďujeme aj región Zadunajských vrchov.  

 
Obr. 4 Západné Karpaty definované podľa geomorfologických členení jednotlivých krajín 

 (1 – Slovensko: provincia Západné Karpaty, 2 – Česko: provincia Západní Karpaty, 3 – Maďarsko: 
makroregión Észak Magyarországhi-Középhegység - The North Hungarian Mountains with its 

intramontane basins, 4 – Polsko: provincia Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym) 
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Morfometrická charakteristika 

Územie Západných Karpát v zmysle Minár et al. (2011) má rozlohu 88 000 km2. 

Rozpätie nadmorských výšok sa pohybuje v rozmedzí cca. od 100 m n. m. do 2 600 m n. m. 

Pre rýchlosť a intenzitu väčšiny prírodných procesov, z ktorých vznikajú prírodné hrozby sú 

dôležité hodnoty vertikálnej členitosti reliéfu (s narastajúcou disekciou reliéfu narastá aj 

intenzita geomorfologických procesov). Vertikálna členitosť (rozdiel maximálnej 

a minimálnej nadmorskej výšky v určitom okolí) je obsiahnutá v mape morfologicko-

morfometrických typov georeliéfu (kapitola 5.1).  

Z ostatných morfometrických charakteristík sme vyjadrili priemerné hodnoty sklonov v 

elementárnych jednotkách (obr. 5), priemernú hodnotu nadmorskej výšky, celkovú krivosť a 

orientáciu georeliéfu (obr. 6). Priemerné hodnoty orientácie (0° – 360°) boli reklasifikované 

do 4 hlavných kategórií – smerov (sever 0° – 67,5° a 292,5° – 360°, východ 67,5° – 157,5°, juh 

157,5° – 247,5°, západ 247,5° – 292,5°) a kategórie bez orientácie (-1). Vyjadrili sme 

najčastejšie vyskytujúcu sa hodnotu  kategórie v elementárnych jednotkách (modus). 

 
Obr. 5 Priemerný sklon v elementárnych jednotkách 
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Obr. 6 Orientácia reliéfu voči svetovým stranám v elementárnych jednotkách (modus) 

 

Charakteristika geologických pomerov 

Pre územie Západných Karpát neexistuje jednotná geologická mapa vhodnej mierky. 

Štruktúrna schéma Západných Karpát a priľahlých území v mierke 1 : 2 000 000 (Lexa et al., 

2000) a Geologická mapa Západných Karpát a priľahlých území v mierke 1 : 500 000 (Lexa 

et al., 2000) sú dostupné v analógovej aj digitálnej podobe (Geologický ústav Dionýza Štúra), 

nezachytávajú však územie Zadunajských vrchov v Maďarsku. Toto chýbajúce územie sme 

spracovali digitalizáciou geologickej mapy Maďarska (Fülöp, 1984). Mapu v mierke 

1 : 500 000 sme zoskenovali, súradnicovo pripojili do maďarského národného súradnicového 

systému Hungarian 1972 Egyseges Orszagos Vetuleti, pomocou grafického tabletu sme 

zdigitalizovali hranice geologických jednotiek a následne sme vrstvu v .shp formáte 

transformovali do súradnicového systému WGS 84 UTM Zone 34N. V poslednom kroku sme 

zjednotili legendu s Geologickou mapou Západných Karpát a priľahlých území (Lexa et al., 

2000). Táto geologická mapa sa na prvej úrovni delí na 15 útvarov, ktoré sa ďalej delia podľa 

litológie a veku (na území Západných Karpát sa nachádza 12 útvarov) (obr. 7). Územie 

v Maďarsku je rozdelené do 54 tried, ktoré sme priradili k jednotlivým útvarom. 
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V Západných Karpatoch prevládajú neogénno-kvartérne bazény (32 %) a mezozoikum a 

terciér vonkajších Álp a Karpát (32 %). Tretím najrozsiahlejším útvarom sú vnútrokarpatské, 

austroalpínske a dinarické jednotky: mezozoikum (10 %), štvrtým neogénno-kvartérne 

vulkanity (9 %), a piatym paleogén vnútorných Karpát a Budínsky paleogén (8 %). Ostané 

útvary zaberajú spolu menej ako 3% rozlohy územia. 

 
Obr. 7 Geologické pomery územia podľa Lexa et al. 2000 

(1 – kryštalinikum tatrika, veporika, zemplinika a jednotiek spodného a stredného austroalpinu: 
magmatity, 2 – kryštalinikum tatrika, veporika, zemplinika a jednotiek spodného a stredného 

austroalpinu: metamorfity, 3 – mezozoikum a paleogén bradlového pásma, 4 – mezozoikum a terciér 
vonkajších Álp a Karpát, 5 – neogén-kvartérne bazény, 6 – neogénno-kvartérne vulkanity, 7 – paleogén 
vnútorných Karpát a Budínsky paleogén, 8 – platformové oblasti Alpského a Karpatského predpolia - 

mladopaleozoický až mezozoický pokryv platformy, 9 – staršie paleozoikum gemerika, bükkika a 
drobovej zóny Álp, 10 – vnútrokarpatské, austroalpínske a dinarické jednotky – mezozoikum, 11 – 
vnútrokarpatské, austroalpínske a dinarické jednotky: mladšie paleozoikum, 12 – vnútrokarpatské, 

austroalpínske a dinarické jednotky: terciér) 
 

Charakteristika krajinnej pokrývky 

Informácie o využití územia a krajinnej pokrývke sme čerpali z dát CORINE Land 

Cover (Corine..., 2000), ktoré sú dostupné na portáli Európskej Environmentálnej agentúry 

(http://www.eea.europa.eu). Dáta sú poskytované v rastrovom formáte s rozlíšením 100 x 100 

metrov v súradnicovom systéme ETRS89 LAEA. Na prvej úrovni je definovaných 5 tried 
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krajinnej pokrývky: umelé povrchy, poľnohospodárske areály, lesné a poloprírodné areály, 

zamokrené areály a vody. Na druhej úrovni je definovaných 15 tried, z toho na 

území Západných Karpát sa nachádza 13 tried a na tretej úrovni 44 tried, z toho na 

území Západných Karpát sa vyskytuje 28 tried. Uvedenú databázu sme využili pre stanovenie 

zraniteľnosti, kde sme využili percentuálny podiel urbánnych areálov. Iné charakteristiky, ako 

napríklad percentuálne zastúpenie lesa (obr. 8a) alebo poľnohospodárskej pôdy (obr. 8b) sme 

využili napr. pre hodnotenie povodňovej hrozby. 

 
Obr. 8 Podiel poľnohospodárskych areálov (A) a lesa (B) v elementárnych jednotkách (výrez) 

 

Charakteristika klimatických pomerov 

Priemerné ročné teploty vzduchu a priemerné ročné úhrny zrážok za obdobie rokov 

1950 až 2000 sme získali z databázy WorldClim (http://www.worldclim.org/). Vstupné dáta 

boli zhromaždené z rôznych zdrojov a pre interpoláciu hodnôt bolo použitých niekoľko 

interpolačných metód (thin-plate smoothig, spline...). Ako nezávislé premenné boli použité 

nadmorské výšky, zemepisná šírka a dĺžka (Hijmans et al., 2005). Databáza je dostupná 

v súradnicovom systéme LAEA s rozlíšením 1 x 1 km. Dáta boli rozdelené pre jednotlivé 

mesiace, tieto sme pomocou nástroja Raster Calculator spočítali a vyjadrili ako priemerné 
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ročné hodnoty. Priemerná ročná teplota vzduchu pre územie Západných Karpát je v intervale 

-2,7 °C až 11,3 °C (obr. 10) a priemerný ročný úhrn zrážok v rozmedzí 509 až 1760 mm (obr. 

9).  

 
Obr. 9 Priemerný ročný úhrn zrážok v elementárnych jednotkách 

 

 
Obr. 10 Priemerná ročná teplota vzduchu v elementárnych jednotkách 
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5 SPRACOVANIE DATABÁZ A ČIASTKOVÉ 

VÝSLEDKY 
 

V tejto kapitole sú uvedené metodické postupy, pomocou ktorých sme spracovali 

a vyjadrili parciálne hrozby. Ich spracovanie bol nevyhnutný predpoklad pre vlastné 

syntetické hodnotenie (kapitola 6). Súčasťou kapitoly je aj metodický postup využitý na 

tvorbu elementárnych jednotiek, ktoré slúžili pre vyjadrenie všetkých parciálnych hrozbieb. 

 

5.1 Elementarizácia územia 

 

Podľa Minár (2009) rozoznávame dva základné prístupy k štúdiu krajiny. Objektovo 

orientovaný prístup (diskrétny model) a prístup poľa (kontinuálny model). Diskrétny model je 

reprezentovaný súborom regiónov, ktoré sú zväčša disjunktné a definované na základe 

parciálnych vlastností krajiny (je definovaný ohraničením v priestore – nespojitosťou). Prístup 

poľa je vyjadrenie spojitých vlastností geografického priestoru, najčastejšie pomocou izočiar 

danej vlastnosti. Veľké využitie má v geografických informačných systémoch, kde pole (grid) 

predstavuje popri objektoch jeden z dvoch základných spôsobov ukladania, generovania 

a zobrazovania dát. Základnou vlastnosťou pola je priestorová spojitosť.  

Hodnotenie prírodných hrozieb sme v dizertačnej práci založili na objektovo 

orientovanom prístupe. Vyjadrením hodnôt (zvyčajne priemerov) v elementárnych jednotkách 

eliminujeme nepresnosť dát a vytvárame hrozbové regióny v hraniciach, pri ktorých je 

pravdepodobné, že na nich nastávajú zmeny. V geomorfológií sa ako elementárne jednotky 

(mapovacie jednotky) používajú elementárne formy, zložené formy alebo typy reliéfu. 

Vyjadrenie prírodných hrozieb pomocou poľa (gridu), pri použití rôznych databáz 

prináša problém z hľadiska informačnej hodnoty (údajové polia sú rôzne husté a rôzne sa 

správajú a majú rôznu vierohodnosť). 

 

Využitie databáz elementárnych jednotiek 

Prvým typom uvažovanej databázy elementárnych jednotiek bolo geomorfologické 

členenie územia, ktoré je spracované takmer pre každú krajinu zasahujúcu do oblasti 

Západných Karpát. Pre územie Slovenska bolo pôvodné Regionálne geomorfologické 
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členenie SSR (Mazúr, Lukniš, 1978) v mierke 1 : 500 000 konvertované do mierky 1 : 50 000 

(Urbánek et al., 2009) a v súčasnosti je dostupné v digitálnej podobe. Regionálne členenie 

reliéfu ČSR (Balatka, 1972) a Geomorfologické členenie Maďarska (Pécsi, 1970) je dostupné 

v digitálnej podobe, avšak relevantná mierka dát je pravdepodobne iba 1 : 200 000. Mapa 

fyzicko-geografických regiónov Poľska (Kondracki, 1978) je dostupná na serveri Poľského 

geologického inštitútu (http://www.pgi.gov.pl), kde sme po zdigitalizovaní týchto dát získali 

digitálnu vrstvu v referenčnej mierke približne 1 : 500 000. Pre Rakúsko sa nám 

geomorfologické členenie nepodarilo získať. Využitie týchto databáz pre vytvorenie 

homogénnej databázy elementárnych jednotiek je problematické kvôli rozličnej mierke, 

presnosti, dostupnosti, ale najmä nekompatibilnosti jednotiek na administratívnych 

hraniciach. Snažili sme sa zjednotiť areály na úrovni celkov. Územie Západných Karpát sme 

takto rozdelili na cca. 150 jednotiek, ktoré sú však nekompatibilné, a preto nie sú vhodné ako 

databáza elementárnych jednotiek (obr. 11a). 

Druhým typom uvažovanej databázy elementárnych jednotiek je databáza povodí 

(Vogt et al., 2007). Táto databáza je na jednej strane veľmi podrobná (územie Západných 

Karpát je rozdelené na viac ako 16 270 areálov), ale je zároveň aj veľmi nehomogénna. 

Ďalším problémom je, že bola vytvorená pomocou iného DMR, aký používame v dizertačnej 

práci, a preto by charakteristiky georeliéfu mohli byť skreslené a prinášať pri výpočtoch 

horšie výsledky. Databáza je zobrazená na obr. 11b.  

Tretím typom uvažovanej databázy elementárnych jednotiek bola databáza 

morfologicko-morfometrických typov georeliéfu (Tremboš, Minár, 2002), ktorá bola použitá 

aj v práci Minár et al. 2006. Autori vyčlenili elementárne jednotky pomocou 

najkontrastnejších reliéfových hrán a tie následne charakterizovali pomocou relatívnych 

výšok nad miestnou eróznou bázou. Relatívne výšky bezprostredne určuje základný 

geografický ráz reliéfu krajiny. Podľa Tremboša (1994) ovplyvňujú dynamiku pohybu látky, 

energie a informácie. Územie Slovenska je rozčlenené na regióny s podobným vzhľadom, 

metrikou a vplyvom georeliéfu na priebeh krajinných procesov. Táto databáza elementárnych 

jednotiek sa javila ako najvhodnejšia, keďže však bola vytvorená iba pre územie Slovenska, 

vytvorili sme databázu morfologicko-morfometrických typov georeliéfu pre celé územie 

Západných Karpát v referenčnej mierke 1 : 100 000.  
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Obr. 11 Databáza (ukážka) geomorfologických jednotiek (A) a malých povodí (B) 

 

 

5.1.1 Morfologicko-morfometrická typizácia georeliéfu 

 

Elementárne jednotky (morfologicko-morfometrické typy georeliféu) boli vyhraničené 

na základe vlastností georeliéfu, ktorý je v úzkom vzťahu s endogénnymi aj exogénnymi 

procesmi. Na rozdiel od práce Tremboš, Minár 2002 sme jednotky typizovali na základe 

vertikálnej členitosti a nie relatívnych výšok. Jednotky sú teda relatívne homogénne 

z hľadiska vlastností georeliéfu a mali by sa vyznačovať aj relatívnou homogenitou z hľadiska 

výskytu hrozieb.  

Problematika morfologicko-morfometrickej typizácie Západných Karpát bola podrobne 

rozpracovaná v samostatnej práci (Šabo, 2010a), kde boli definované problémy, použitie 

rôznych nastavení, závislosť výpočtu vertikálnej členitosti od priemeru kruhu, porovnanie 

s mapou energia georeliéfu (Mazúr, Mazúrová, 1965), mapou morfologicko-morfometrických 

typov georeliéfu (Tremboš, Minár, 2002), porovnanie s geomorfologickým členením a 

charakteristika chýb vo výpočtoch. V práci bol podrobne rozpracovaný postup typizácie 

areálov podľa vertikálnej aj horizontálnej členitosti (automatické generovanie údolníc, 

výpočet horizontálnej členitosti).  

V tejto kapitole je teda uvedený iba náčrt základného postupu pri tvorbe elementárnych 

jednotiek (morfologicko-morfometrických typov georeliéfu) 

Zdrojovou podkladovou vrstvou bol DMR s rozlíšením 78 x 78 metra v súradnicovom 

systéme WGS 1984 UTM Zone 34N. Z DMR sme vygenerovali vrstevnice s intervalom 10, 20 
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a 50 metrov. Raster vertikálnej členitosti sme vytvorili v prostredí GRASS pre priemer kruhu 

2 km (resp. 1950 metrov kvôli rozlíšeniu 25 pixlov) s použitím nasledujúcich príkazov: 

• Výpočet maximálne nadmorskej výšky pre kruh s priemerom 1950 metrov (r.neighbors -c 

input=srtm_WestCarp output=min method=minimum size=25) 

• Výpočet minimálnej nadmorskej výšky pre kruh s priemerom 1950 metrov (r.neighbors -c 

input=srtm_WestCarp output=max method=maximum size=25) 

Výpočet rozdielu maximálnej a minimálnej nadmorskej výšky (r.mapcalc"rel_vysky=max-

min") 

• Export výslednej mapy (r.out.gdal input=rel_vysky output=rel_vysky.tif type=UInt16)

Raster sme reklasifikovali do zaužívaných kategórií podľa Mazúr, Mazúrová (1965): 

(0 - 30 m = rovina; 31 – 100 m = pahorkatina; 101 – 180 m = nižšia vrchovina; 181 – 310 m = 

vyššia vrchovina; 311 – 470 m = nižšia hornatina; 471 – 640m = vyššia hornatina; 641 a viac 

metrov = veľhornatina).  

Ako podkladové vrstvy pri vyhraničovaní jednotiek v mierke 1 : 100 000 boli použité 

vrstevnice (zmena hustoty), vertikálna členitosť (zmena kategórie) a sieť vodných tokov.  

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

3 km2. 

Pre vedenie hraníc v miestach maximálneho kontrastu sme využili grafický tablet, ktorý 

slúži na ľahšie ovládanie kurzora myši. Má však tvar pera a umožňuje tak niekoľkonásobné 

zrýchlenie procesu tvorby línií (nastavenie parametrov je popísané v prílohe 1).  

Územie Západných Karpát s rozlohou 88 000 km2 bolo rozdelených do viac ako 3 300 

jednotiek s priemernou rozlohou 80 km2 (obr. 12).  
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Obr. 12 Morfologicko-morfometrická typizácia Západných Karpát s detailnými výrezmi na vrstevnicovom podklade
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5.2 Spracovanie a zhodnotenie parciálnych hrozieb 

 

Spracovanie a zhodnotenie parciálnych hrozieb je tretím hlavným krokov v procese 

syntetického hodnotenia. V prvom rade sme sa snažili o využitie už existujúcich dát, ktoré 

boli vytvorené pre hodnotenie prírodných hrozieb (Pan-European Soil Erosion Risk 

Assesment Map, Global Seismic Hazard Assessment Program Map...). Pokiaľ takéto dáta 

neboli dostupné, vyjadrili sme konkrétnu hrozbu pomocou analytických vrstiev (geologická 

mapa bolo využitá pre vyjadrenie špecifických hrozieb krasovej krajiny, pri vyjadrení 

povodňovej hrozby boli využité vrstvy krajinnej pokrývky, pôdne jednotky...).  

Databázy, ktoré sme použili na hodnotenie, boli pôvodne v rôznych formátoch (grid, 

vektor, analógové mapy), referenčných mierkach a súradnicových systémoch (pozri kap. 3). 

Tieto faktory limitujú relevantnú mierku výslednej mapy (najmenej podrobná mierka 

použitých dát určuje výslednú referenčnú mierku mapy). Dáta sme zjednotili pomocou 

databázy morfologicko-morfometrických typov georeliéfu (vypočítanie priemerných hodnôt) 

do vektorového formátu (.shp polygón), súradnicového systému WGS 1984 UTM Zone 34N 

a referenčnej mierky 1 : 500 000.  

Vyjadrenie niektorých parciálnych hrozieb sa môže javiť ako nepostačujúce, keďže 

však do syntetického hodnotenia vstupuje 7 hrozieb, akceptovali sme pri niektorých menšiu 

detailnosť (presnosť) vyjadrenia. Pokiaľ by bola práca zameraná na hodnotenie iba jednej 

hrozby, na jej spracovanie a vyjadrenie by bol použitý kvalitnejší metodický postup.  

Okrem hrozieb zaradených do syntetického hodnotenia boli rozpracované aj hodnotenia 

iných hrozieb. Tieto hrozby sa nám nakoniec (kvôli technickej, časovej alebo finančnej 

náročnosti) nepodarilo spracovať do takej podoby, aby mohli byť zaradené do syntetického 

hodnotenia.  
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5.2.1 Hrozba zemetrasenia 

 

Z prírodných hrozieb spôsobujú celosvetovo zemetrasenia veľké straty na ľudských 

životoch a majetku. Sú endogénneho pôvodu a môžu iniciovať vznik ďalších hrozieb, napr. 

tsunami, povodní, svahových pohybov, lavín, kolapsov a subsidencie v krase, atď. (majú 

veľký kumulatívny efekt).  

Oblasť Západných Karpát môžeme podľa práce Minár et al. 2009 charakterizovať ako 

oblasť so strednou mierou zemetrasnej aktivity. Seizmická aktivita je koncentrovaná pozdĺž 

hlavných aktívnych zlomových systémov, hlavne na hraniciach medzi Karpatmi a Panónskou 

panvou a medzi Vonkajšími a Vnútornými Západnými Karpatmi. Epicentrá zemetrasení sú 

zvyčajne situované na križovatkách zlomov (Malé Karpaty, Komárno, Žilina, Zvolen, 

Humenné...). Počas roka sa v priemere vyskytnú 2 až 3 slabé zemetrasenia. Raz za 5 až 10 

rokov sa vyskytuje zemetrasenie ktoré spôsobí menšie škody a raz za 50 až 100 rokov 

zemetrasenie, ktoré spôsobí väčšie škody. V poslednom období sa vyskytlo zemetrasenie 

s pozorovanými makroseizmickými účinkami 29. januára 2011 pri obci Tatabánya 

(Maďarsko) s lokálnym magnitúdom 4,7, ktorého prejavy boli pozorované aj na južnom 

Slovensku. Pri obci Studienka došlo 5. marca 2012 k zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 

2,9.  

Teoretické informácie o hrozbe zemetrasenia môžeme čerpať z prác Analýza 

seizmického ohrozenia (Labák, 2006) a Zemetrasenie a seizmické ohrozenie (Moczo, Labák, 

2000). Hodnoteniu seizmickej hrozby spolu s vplyvom geomorfologických podmienok sa 

venuje Panniza (Geomorphological contributions to seismic risk assessemen, 1989).  

Pre vyjadrenie seizmickej hrozby existujú dva základné prístupy. Prvým je vyjadrenie 

seizmickej hrozby v hodnotách makroseizmickej intenzity. Makroseizmické účinky sú účinky 

na ľudí, predmety, stavby a prírodu. V súčasnosti sa vo svete používajú najmä 12-stupňové 

stupnice, napríklad Mercalliho-Cancaniho-Siebergova (MCS), modifikovaná Mercalliho 

(MM), Medvedevova-Sponheuerova-Karnikova (MSK-64), Európska makroseizmická 

stupnica (EMS-98) alebo 7-stupňova Japonska stupnica intenzity (JMA). V Atlase krajiny SR 

je publikovaná mapa Epicentier makroseizmicky pozorovaných zemetrasení v r. 1034 – 1999 

(Labák, 2002) a Seizmické ohrozenie v hodnotách makroseizmickej intenzity (Schenk et al., 

2002a) v stupnici MSK-64 pre 90 % pravdepodobnosť nepresiahnutia počas 50 rokov (t. j. 

periódu návratnosti 475 rokov).  
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Druhým spôsobom vyjadrenia hrozby zemetrasenia je vyjadrenie v hodnotách 

špičkového zrýchlenia na skalnom podloží. Špičkové zrýchlenie na skalnom podloží je 

parameter krátkodobého pohybu pôdy, ktorý je priamo úmerný sile. V súčasnej dobe je to 

veľmi rozšírený parameter, pretože novopostavené budovy by mali obsahovať kódy 

definujúce seizmické zabezpečenie, čo je vlastne špecifikácia horizontálnu sily, ktorej by 

mala budova odolať počas zemetrasenia (Giardini et al., 1999). Pre územie Slovenska bola 

hrozba zemetrasenia takto vyjadrená v práci Schenk, et al., 2002b, pre Českú republiku, 

Slovensko a Poľsko v práci Schenk et al. 2000 a v celosvetovom meradle v rámci programu 

Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP).  

 

Vyjadrenie hrozby zemetrasenia 

Na vyjadrenie hrozby zemetrasenia sme použili dáta z programu GSHAP. Tento bol 

založený Medzinárodnou organizáciou pre zmierňovanie účinkov prírodných katastrof 

(International Decade of Natural Disaster Reduction - UN/IDNDR) a prebiehal v rokoch 

1992 – 1998. V rámci tohto programu bola vytvorená mapa, ktorá vyjadruje hrozbu 

zemetrasenia v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží, t. j. ako úroveň 

vybraných pohybov pôdy (peak ground acceleration), ktoré budú alebo nebudú prekročené 

v určitom období. Špecifikuje 10 % šancu prekročenia alebo 90 % pravdepodobnosť 

neprekročenia určitých parametrov pohybov pôdy pre obdobie 50 rokov, ktoré korešponduje 

s periódou návratnosti 475 rokov.  

Tvorba mapy prebiehala v štyroch základných krokoch a etapách: 

• Vytvorenie katalógu zemetrasení a databázy – zostavenie jednotnej databázy a katalógu 

seizmicity pre obdobie pred rokom 1900, pre roky 1900 – 1964 a pre obdobie od roku 

1964 do súčasnosti.  

• Charakteristika zdrojov zemetrasenia – vytvorenie vzorového seizmického modelu pre 

opísanie priestorovo-časového rozloženia zemetrasení s použitím dôkazov 

zo zemetrasných katalógov, seizmotektoniky, paleoseizmológie, geomorfológie, 

mapovania aktívnych zlomov, geodetického merania deformácií kôry, diaľkového 

prieskumu a geodynamických modelov.  

• Stanovenie sily pohybov pôdy – hodnotenie otrasov ako funkcie sily zemetrasenia 

a vzdialenosti s ohľadom na šíriaci sa efekt v rozdielnych tektonických a štruktúrnych 

prostrediach a s použitím priameho merania škody spôsobených zemetrasením (seizmická 

intenzita) a hodnôt pohybov pôdy. 
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• Výpočet seizmickej hrozby – výpočet pravdepodobnosti výskytu určitého pohybu pôdy pre 

definované obdobie, tvorba mapy seizmickej hrozby a s tým spojených nepresností vo 

vhodnej mierke (Giardini et al., 1999).  

Dáta vytvorené boli stiahnuté z portálu http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Struktur/ 

Departments/ Department+2/sec26/services/GSHAP-Data (01. 2. 2010) vo formáte GRID, 

v súradnicovom systéme WGS84 a s veľkosťou buniek 0,1°. 

Z týchto dát sme v prostredí ArcGIS 9.3 vyrezali oblasť Západných Karpát, zmenili 

súradnicový systém na WGS 1984 UTM Zone 34N a veľkosti buniek (kvôli priestorovým 

analýzam) na 100 x 100 metrov. 

Reklasifikovali sme hodnoty podľa mapy Seizmické ohrozenie v hodnotách špičkového 

zrýchlenia na skalnom podloží na území Slovenska (Schenk et al., 2002a) (Spatial Analyst 

Tools – Reclass – Reclassify: 0,1 – 0,6 = 1; 0,6 – 0,7 = 2; 0,7 – 0,8 = 3; 0,8 – 1 = 4; 1 –

 1,3 = 5; 1,3 – 1,6 =6; 1,6 – 3,6318 = 7). V mape Schenk et al. (2002a) sme zdigitalizovali 

línie, zobrazili v súradnicovom systéme WGS 1984 UTM Zone 34N a porovnali s dátami 

Global Seismic Hazard Assessment Map. Pre územie Slovenska sme pomocou jednoduchej 

lineárnej regresie vypočítali koeficient korelácie (R) 0,90 a modifikovaný koeficient 

determinácie R2 (Adjsuted R-Squared) 81,27%.  

V dizertačnej práci sme seizmickú hrozbu vyjadrili v zaužívanejších jednotkách – 

v hodnotách makroseizmickej intenzity ako pôvodné hodnoty špičkového zrýchlenia na 

skalnom podloží v jednotkách cm.s-2 alebo m.s-2. Vychádzali sme s práce Schenk et al. 

(2000), podľa vzťahu 1 medzi hodnotami špičkového zrýchlenia (m.s-2) a hodnotami 

makroseizmickej intenzity (I) nasledovne (obr. 13) 

 

�1�    log �	
 ��. ������ � �0,346 � ��°�����   0,332 

 

Mapa ohrozenia územia Slovenska v hodnotách makroseizmickej intenzity (Schenk et 

al., 2002) udáva hodnoty v rozmedzí od 5º do 7 – 8º MSK. Po prepočítaní hodnôt špičkového 

zrýchlenia (m.s-2) do hodnôt makroseizmickej intenzity sa hodnoty v oblasti Západných 

Karpát pohybujú v rozmedzí 4,7 º až 7,7º. Po vyjadrení priemerných hodnôt (Zonal Statistic) 

na elementárnu jednotku sme získali rozpätie od 5,09º až 7,67º MSK.  
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Obr. 13 Priemerné hodnoty makroseizmickej intenzity v elementárnych jednotkách 

 

 

5.2.2 Hrozba svahových pohybov 

 

Hrozba svahových pohybov je v Západných Karpatoch pomerne rozšírená a venuje sa 

jej veľké množstvo autorov z rôznych vedných oblastí (geografia, inžinierska geológia...). 

Súvisí to s vhodnými morfometrickými (výzdvih územia, vertikálna členitosť), geologickými 

(pestrá geologická stavba, výskyt flyšových hornín...), hydrologickými a klimatickými 

podmienkami (zrážky), ktoré iniciujú vznik svahových pohybov.  

Pod pojmom svahový pohyb chápeme podľa Nemčoka (1982) gravitačne podmienený 

pohyb horninových más z vyšších polôh do nižších. Autor rozlišuje pojem svahový pohyb a 

pojem svahová deformácia (porucha). Svahový pohyb označuje proces a svahová deformácia 

(porucha) označuje konečný produkt – výslednú formu procesu. Podľa zaužívanej klasifikácie 

Nemčok et al. (1974) delíme svahové pohyby na: A. plazenie, B. zosúvanie, C. stekanie a D. 

rútenie.  
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Hodnotenie hrozby svahových deformácií závisí od zvolenej mierky. Vo veľkých 

mierkach a malých územiach je výskum zameraný hlavne na mapovanie vyskytujúcich sa 

svahových deformácií. Štáty, ktoré sa nachádzajú v Západných Karpatoch sú špecifické tým, 

že bola pre celé ich územie vykonaná systematická inventarizácia svahových pohybov. 

V bývalom Československu začal najväčší rozmach výskumu svahových pohybov po 

katastrofickom zosuve v Handlovej (1960 – 1961). Od tohto obdobia bola vykonávaná plošná 

inventarizácia svahových deformácií na celom území štátu (prvá krajina na svete). Na území 

Poľska prebiehala registrácia svahových pohybov v období rokov 1968 – 1970 v mierke 

1 : 100 000 (Holec, 2011). V Maďarsku prebiehalo mapovanie v rokoch 1971 – 1972. 

V Rakúsku prebiehal projekt Dokumentácia geologicko-geotechnických rizikových faktorov 

od roku 1979.  

V súčasnosti sa s rozvojom výpočtovej techniky využívajú na hodnotenie rôzne 

matematické a štatistické metódy. Svahové deformácie, získané z katalógov plošnej 

dokumentácie sú v týchto modeloch definované ako závislá premenná a pomocou rôznych 

metód (bivariačná, multivariačná) sa skúma ich vzťah k nezávislým premenným 

(morfometria, litologické kategórie, hydrologické a klimatologické charakteristiky). Na 

základe korelácií závislej a nezávislých premenných je možné definovať vzťah, pomocou 

ktorého je možné definovať ohrozené územie s predpokladom na vznik zosuvov. Takýto 

postup bol použitý napríklad v prácach: Náchylnosť územia na zosúvanie (Liščák, 2002), 

Potenciálne zosuvné územia (Urbánek, 1980), Landslide Susceptibility Assessment in Slovakia 

(Bednárik, Liščák, 2010), Hodnotenie náchylnosti územia na zosúvanie s využitím 

štatistických metód v prostredí GIS (Pauditš, 2005), Natural Hazard Assessment of Levoča 

Region within GIS tools (Magulová, 2010).  

 

Spracovanie primárnych databáz svahových deformácií 

Pri hodnotení hrozby svahových pohybov sme vychádzali z predpokladu, že oblasti 

v ktorých sa vyskytli svahové pohyby (a sú teda zaradené v katalógu svahových deformácií) 

majú najväčší predpoklad pre ich vznik aj v budúcnosti. To znamená, že areály s vysokým 

stupňom hrozby korešpondujú s areálmi s najvyššou koncentráciou existujúcich svahových 

deformácií. Pre tento účel sme získali a spracovali databázy svahových deformácií na 

študovanom území. Táto práca bola z veľkej časti obsahom diplomovej práce Hodnotenie 

hrozby a rizika svahových pohybov v Západných Karpatoch (Holec, 2011). 
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Pre územie Slovenska sme databázu svahových deformácií získali z Atlasu máp 

stability svahov (Šimeková et al., 2006). Vrstva, z ktorej sme čerpali (zos_zosuvy_sr.xxxx) 

plošne zachytáva svahové deformácie vo vektorovom formáte (.shp polygóny), v referenčnej 

mierke 1 : 50 000 aktuálnu k roku 2006. Svahové deformácie sú definované podľa stupňa 

aktivity a typu. Keďže takéto charakteristiky nemáme aj pre iné územia, brali sme do úvahy 

iba priestorový výskyt svahovej deformácie (obr. 14d).  

Databázu svahových deformácií pre územie Západných Karpát v Česku sme získali 

z mapovej služby Geofondu Českej republiky (http://www.geofond.cz). Na tomto portáli sa 

nachádzajú svahové deformácie zobrazené v základnej mape mierky 1 : 10 000. Sú tu 

rozlíšené aktívne svahové deformácie (fialová farba) a ostatné svahové deformácie (modrá 

farba). Svahové deformácie, ktoré majú jednu zo strán menšiu ako 100 metrov sú označené 

bodovo (pomocou piktogramu trojuholníka). Tieto piktogramy sme nahradili kruhmi 

s polomerom 28,2 metra, ktorý predstavuje 250 m2, čo je približná stredná hodnota takto 

označených areálov (Holec, 2011). Register je priebežne aktualizovaný, využili sme podklady 

aktuálne k 21. septembru 2010. Keďže na mapovom portáli sa dá zobraziť vždy iba určitý 

výrez mapy, vytvorili sme v mierke 1 : 75 000 spojitý obrázok pomocou funkcie „Vytlač 

obrazovku“ (Print Screen) a spojenia jednotlivých obrázkov v prostredí Corel Photo Paint 

(obr. 14b). Obrázok sme súradnicovo pripojili a poloautomaticky (v ďalšom kroku manuálne) 

zdigitalizovali areály svahových deformácií (podrobný opis postupu je v prílohe 1).  

Pre oblasť Západných Karpát v Poľsku existuje databáza svahových deformácií v rámci 

Mapovej služby Poľského geologického inštitútu (http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/ 

page/portal/cbdg/dane/gis), ktorá bude poskytovať od roku 2016 databázu svahových 

deformácií v mierke 1 : 10 000. V čase spracovávania tejto hrozby nebola ešte služba 

kompletná, preto sme využili mapu svahových deformácií Mapa osuwisk polskich Karpat 

fliszowych 1 : 400 000 (Raczkowski, 2007). Mapa je kompiláciou viacerých zdrojov 

o svahových deformácií v Poľsku (obr. 14c). Keďže zachytáva iba územie flyšových Karpát, 

svahové deformácie z územia Tatier sme doplnili z mapy Klimaszewski (1985). 

Pre územie Maďarska sme databázu svahových deformácií spracovali pomocou mapy 

Map of detected surface movements 1 : 500 000 in Geological atlas of Hungary (Scharek, 

2005). Táto mapa zachytáva svahové deformácie pomocou bodov s priradenými kódmi. 

V Maďarskom geologickom ústave (Magyar Állami Földtani Intézet – MAFI) je k týmto 

bodom dostupný register s údajmi o dĺžke a šírke každej svahovej deformácie (obr. 14a). 

Rozlohu sme vyjadrili pomocou dĺžky a šírky (ak bolo v registri zaznamenané rozpätie použili 
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sme strednú hodnotu). Túto rozlohu sme vyjadrili pre kruhové polygóny (S=P*r2) pomocou 

funkcie Buffer (Editor Toolbar). Tieto kruhy nezodpovedajú reálnej polohe svahovej 

deformácie v priestore, avšak majú aspoň približnú rozlohu, čo je parameter, ktorý sme ďalej 

využívali v analýzach (percentuálne zastúpenie plochy svahových deformácií na elementárnu 

jednotku).  

Pre územie Západných Karpát v Rakúsku sme využili mapovú službu Rakúskej 

geologickej služby dostupnú na internete (http://geomap.geolba.ac.at/) a rozlohu sme určili na 

základe mapy Bachmayer (1949). 

Dáta sme previedli z národných systémov do systému WGS 1984 UTM Zone 34N. Ich 

spojením sme vytvorili .shp polygónovú vrstvu pre celé územie Západných Karpát. vrstvu 

sme exportovali do rastrového formátu, priradili sme svahovým deformáciam hodnotu 1 

územiu bez deformácií hodnotu 0. Veľkosť pixla bola stanovená na 100 x 100 metrov, pretože 

menšie rozlíšenie nezlepšuje kvalitu výpočtu, iba zvyšuje veľkosť dát. Pomocou zonálnej 

štatistiky sme vypočítali percentuálne zastúpenie svahových deformácií elementárnu jednotku 

(obr. 15).  

 
Obr. 14 Ukážky z primárnych databáz svahových deformácií pre územie Maďarska (A), Česka (B), 

Poľska (C) a Slovenska (D) 
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Obr. 15 Plošné zastúpenie svahových deformácií v elementárnych jednotkách 

 

5.2.3 Špecifické hrozby krasovej krajiny 

 

Prírodnými hrozbami a rizikami vyskytujúcimi sa v krasových oblastiach Západných 

Karpát sa zaoberal Nešvara a na území Slovenska najmä Jakál. Nešvara (1972) vo svojej práci 

Deformace krasových masivů Západních Karpat na základe regionálnych štúdií vyčlenil 

niekoľko základných typov deformácií svahov v krasovej krajine. Jákal (2000) vo svojej práci 

charakterizuje geomorfologické procesy náhlym nástupom, rýchlym priebehom a krátkou 

dobou trvania. Autor hovorí o podmienkach vzniku extrémnych geomorfologických procesov 

v krase a o signifikantných znakoch, ktoré nám môžu slúžiť na definovanie rozsahu 

potenciálne ohrozeného územia.  

V práci Jakál 2006 autor definoval hlavné typy geomorfologických hrozieb v krase 

a základné kritérií hodnotenia stupňa hrozieb. Medzi hlavné typy geomorfologických hrozieb 

v krase autor zaraďuje: 

• poklesávanie blokov a krýh ohraničených tektonickými puklinami, 
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• rútenie, náhly kolaps vzniknutý zrútením sa jaskynných stropov do podzemia po 

prekročení prahu stability horninovej jaskynnej klenby, 

• zrútenie medziúrovňových jaskynných stropov a 

• záplavy kontaktného krasu, slepých dolín, poljí a jaskýň. 

Podľa autora si hodnotenie nestability povrchu krasovej krajiny, prejavujúcej sa najmä 

procesmi poklesávania a rútenia povrchu, vyžaduje nielen poznanie vlastností horninového 

masívu, v ktorom krasový fenomén vznikol, ale i posúdenie stupňa povrchového a 

predovšetkým podzemného skrasovatenia. Kým povrchové skrasovatenie môžeme hodnotiť 

metódami geomorfologického výskumu a mapovania, stupeň podzemného skrasovatenia 

môžeme stanoviť len na základe poznatkov získaných priamo speleologickým výskumom, 

zameraním a zdokumentovaním jaskynných priestorov. Ako kritéria definoval vlastnosti 

geologickej štruktúry (rozpustnosť horniny, priepustnosť horniny, pripovrchová zóna horniny 

a tektonika územia) a vlastnosti reliéfu (stupeň povrchového a podzemného skrasovatenia). 

V tejto práci (Jakál, 2006) autor vytvoril Mapu rozšírenia stupňov geomorfologickej 

hrozby krasových regiónov Slovenska a sprístupnených jaskýň, ma základe vyššie uvedených 

kritérií a mapy Geomorfológia krasu Slovenska 1 : 500 000 (Jakál, 1993), ktorá vyčleňuje 

typy krasu na základe litologických vlastností krasových hornín, morfometrických 

parametrov, klimatickej zonálnosti a stupňa intenzity povrchového a podzemného 

skrasovatenia. Taktiež využil zoznam jaskýň na Slovensku a literárne pramene, ktoré hodnotia 

udalosti, ktoré sa v krase už stali, prípadne sa prejavili ako riziko s katastrofickými 

dôsledkami.  

Mapa rozšírenia stupňov geomorfologickej hrozby krasových regiónov Slovenska 

a sprístupnených jaskýň (obr. 16) zaraďuje územie do štyroch stupňov (od územia bez hrozby 

až po vysoký stupeň ohrozenia): 

1. krasové a fluviokrasové územie bez geomorfologickej hrozby poklesávania 

a prepadávania, 

2. nízky stupeň geomorfologickej hrozby poklesávania a prepadávania, 

3. stredný stupeň geomorfologickej hrozby a  

4. vysoký stupeň hrozby poklesávania a prepadávania. 
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Obr. 16 Mapa rozšírenia stupňov geomorfologickej hrozby krasových regiónov Slovenska 

a sprístupnených jaskýň podľa Jakál, 2006 
(1 – krasové územie bez hrozby, 2 – krasové územie s nízkym stupňom hrozby, 3 – krasové územie so 

stredným stupňom hrozby, 4 – krasové územie s vysokým stupňom hrozby) 
 

Vyjadrenie špecifických hrozieb krasovej krajiny 

V práci Minár et al. (2006) boli hrozby v krasovej krajine vyjadrené pomocou mapy 

rozšírenia stupňov geomorfologickej hrozby krasových regiónov Slovenska a sprístupnených 

jaskýň (Jakál, 2006). V rámci dizertačnej práce nebolo možné hodnotiť pre územie 

Západných Karpát, každý typ hrozby vyskytujúcej sa v krase samostatne podľa vyššie 

definovaných kritérií (rozpukanosť, priepustnosť horniny, pripovrchová zóna horniny, 

tektonika územia, stupeň povrchového a podzemného skrasovatenia a najmä podrobný 

a dlhoročný spelologický výskum). Snažili sme sa teda vyjadriť predpoklad pre vznik 

všetkých typov hrozieb, ktoré sa v krasovej krajne môžu vyskytovať a ktoré sú ovplyvnené 

najmä geologickou štruktúrou (je to najmä poklesávanie blokov a krýh ohraničených 

tektonickými puklinami a rútenie, náhly kolaps vzniknutý zrútením sa jaskynných stropov do 

podzemia po prekročení prahu stability horninovej jaskynnej klenby). 

Vychádzali sme z geologickej mapy Západných Karpát (Lexa et al., 2000) a z 

geologickej mapy Maďarska (Fülöp, 1984). Popis spracovania a získania homogénnej 

geologickej mapy je opísaný v kapitole 4 o Geologických pomeroch územia. V prvom kroku 

sme vyčlenili krasovú krajinu na základe percentuálneho zastúpenia útvaru vnútrokarptské, 

austroalpínske a dinarické jednotky – meozozikum. Za krasovú krajinu sme považovali 

jednotky s viac ako 65 % zastúpením daného útvaru.  
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V druhom kroku sme na základe práce Jákal (2006) určili pre územia s tretím a štvrtým 

stupňom hrozby (geomorfologické celky Slovenský kras a Spišksko-gemerský kras) 

percentuálne zastúpenie litologických komplexov nižšej úrovne. Najväčšie zastúpenie (49 %) 

mal litologický komplex vápence a dolomity veku anis-karn. Druhé najväčšie zastúpenie 

(16 %) mal litologický komplex pieskovce, bridlice, vápnité bridlice, vápence, dolomity, 

miestami rauvaky, sadrovce, anhydrity veku vrchný perm až skýt (tieto horniny však nie sú 

podstatné pre vznik hrozieb v krasovej krajine). Keďže geologická mapa je zjednotená iba na 

prvej úrovni, pre chýbajúcu oblasť v Maďarsku sme definovali podobné litologické komplexy 

ako útvar vápence a dolomity veku anis-karn. Bol to komplex red nodular limestone, 

radiolarite, pink and white limestone veku upper-middle jurassic. Percentuálne zastúpenie 

týchto dvoch litologických komplexov sme rozškálovali podľa mapy rozšírenia stupňov 

geomorfologickej hrozby krasových regiónov Slovenska a sprístupnených jaskýň (Jakál, 2006) 

(obr. 35 v kapitole 6.1.1 Škálovanie parciálnych hrozieb). 

 

5.2.4 Hrozba snehových lavín 

 

Na území Západných Karpát sa snehové lavíny vyskytujú iba vo vysokohorskej krajine 

na území Slovenska a Poľska. Vysokohorskú krajinu môžeme definovať na základe rôznych 

kritérií a pre rôzne rozlišovacie úrovne. Troll (1973) in Žiak (2012) definuje vysokohorské 

prostredie s dôrazom na konkrétne rysy georeliéfu, za ktoré považuje hornú hranicu lesa, 

plesistocénnu snežnú čiaru a dolnú hranicu periglaciálnych procesov. Ku geomorfologickýcm 

celkom, v ktorých sa nachádza vysokohorské prostredie (podiel vysokohorského prostredia je 

rozdielny) patrí: Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Tatry (poľská a slovenská časť). Podľa 

Minár et al. (2006) sa ojedinele môžu lavíny vyskytnúť aj v Chočských vrchoch, Súľovských 

vrchoch alebo Oravskej Magure. Tieto pohoria sú však hľadiska celkovej hrozby málo 

významné.  

Podľa Statistického úradu Slovenskej republiky bolo od roku 1996 do roku 2010 

usmrtených vplyvom lavíny, zosuvov pôdy a iných pohybov zeme 18 osôb. Naproti tomu 

v práci Minár et al. 2006 autori hovoria o 24 mŕtvych a 33 zranených vplyvom lavíny od roku 

2000 do roku 2005. Tento rozdiel môže byť spôsobený tým, že štatistický úrad 

pravdepodobne eviduje iba osoby slovenskej štátnej príslušnosti.  
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Lavínovej problematike sa na Slovensku venuje Horská záchranná služba v Stredisku 

lavínovej prevencie (http://www.hzs.sk) a v Poľsku Inštitút pre meteorológiu a vodný 

manažment (http://www.imgw.pl). 

Medzi významné práce, ktoré sa venujú lavínovej problematike vo všeobecnej rovine, 

t. j. sú to práce o vzniku lavín, klasifikácií, prípadne o prevencii a ochrane patria napríklad: 

Lavíny (Kňazovický, 1967); Nebezpečenstvo hôr (Kňazovický, 1984) alebo Lavíny 

v horstvách Slovenska (Milan, 2006).  

Identifikácia lavínových dráh na území Slovenska bola spracovaná v práci Atlas 

lavínových dráh SSR v mierke 1 : 50 000 (Kňazovický, 1978). Lavínové dráhy boli označené 

pomocou trojuholníkov s priradeným atribútom frekvencie ohrozenia. Na túto prácu nadviazal 

Midriak (2002a), ktorý identifikoval vo vysokohorskom prostredí Slovenska nielen lavínové 

dráhy, ale aj územia postihované sutinovými prúdmi a eróziou. Pre lavínové dráhy bola 

schematicky vyjadrená šírka odtrhového pásma, dĺžka možného dosahu a častosť schádzania 

lavín (zaradená do 3 skupín). Zakreslených bolo 1760 lavínových dráh. Okrem týchto prác 

existuje pre územie Slovenska aj Kataster lavínových dráh v mierke 1 : 10 000, ktorý bol 

vytvorený metodickým postupom opísaným v práci Milan (1981). Je evidovaný na Stredisku 

lavínovej prevencie so sídlom v Jasnej. Medzi najnovšie práce, ktoré sa venujú systematickej 

analýze lavínových dráh na území Slovenska patrí dizertačná práca Miroslava Žiaka (2012). 

Autor vyhraničil lavínové dráhy v niekoľkých krokoch a pre niekoľko rozlišovacích úrovní 

(úroveň v rámci pohoria, v rámci mikropovodia vysokohorských dolín a v rámci jednej 

lavínovej dráhy) pomocou historických podkladov (Atlas lavínových dráh SSR) a súčasnej 

vegetácie (ortofotosnímky s rozlíšením 1m/pixel). Nasledovala úprava hraníc lavínových dráh 

pomocou DMR a jeho morfometrických parametrov (sklon, orientácia, normálová a 

horizontálna krivosť), stanovenie geomorfologického prejavu procesov na reliéfe, osobitné 

vyčlenenie zóny odtrhu, transportu a akumulácie, vykreslenie možných línií v smere a celej 

dĺžke potenciálneho toku lavín, začlenenie jednotlivých dráh (resp. odtrhových zón) do 

kategórie podľa početnosti výskytu lavín a vyčlenenie mikropovodí zoskupujúcich spadajúce 

lavínové dráhy v rámci dolín. 

Pre územie Tatier na území Poľska bola vytvorená mapa súčasných geomorfologických 

procesov (Kotarba, 2002), v ktorej sú zachytené aj lavínové dráhy na území Tatranského 

národného parku. Lavínovej problematike v Poľskom Národnom parku sa venoval a j Mária 

Kłapowa (1969).  
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Identifikácií lavínových dráh pomocou modelov a využitia geografických informačných 

technológií v malých mierkach sa venovali Barka, Rybár (2003) a Hreško (1998). Autori 

definovali niekoľko faktorov, ktoré majú vplyv na vznik lavínových dráh a vstupujú do 

modelu pre stanovenie lavínovej ohrozenosti: faktor sklonitosti, nadmorskej výšky, expozície, 

tvaru svahov, drsnosti povrchu. 

 

Spracovanie dát pre hodnotenie hrozby snehových lavín 

Pre územie Slovenska sme databázu lavínových dráh získali z práce Miroslav Žiaka 

(Žiak, 2012). Použili sme databázu lavínových dráh mapovaných na prvej rozlišovacej úrovni, 

t. j. v mierke 1 : 50 000 pomocou rektifikovaných ortofotosnímok (vegetácie). 

Pre územie Poľska sme využili zvektorizovanú mapu lavínových dráh od Márie 

Klapowej (1969). Tieto dáta sme získali z geoportálu Tatry 

(http://www.geoportaltatry.pl/portal/) od p. Guzika (mailová komunikácia). Na území Poľska 

bolo vyčlenených 540 dráh. 

Dáta sme previedli do jednotného súradnicového systéme WGS 1984 UTM Zone34N a 

vyjadrili ako podiel plochy lavínových dráh na plochu elementárnej jednotky (obr. 17). 

 
Obr. 17 Ukážka z databázy lavínových dráh podľa Žiak 2012 
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5.2.5 Hrozba vodnej erózie poľnohospodárskej pôdy 

 

Eróziu pôdy chápeme podľa Midriaka (2004) ako mechanický proces deštrukcie 

povrchu (pôdy), zvetralinového plášťa, prípadne hornín rozrušovaním, vymieľaním, drobením 

a pod. Medzi atribúty modelácie reliéfu exogénnymi činiteľmi zaraďujeme eróziu, transport 

a akumuláciu. V našich podmienkach môžeme definovať základné typy erózie podľa 

procesov na: vodnú, vetrovú, snehovú, zoogénnu, antropogénnu eróziu, zosúvanie, zliezanie, 

kryogénnu deštrukciu a soliflukciu. 

Vodnú eróziu môžeme najčastejšie vyjadriť ako potenciálnu alebo aktuálnu vodnú 

eróziu. Využívame na to niekoľko univerzálnych rovníc pôdnych strát. Napr. USLE 

(Universal Soil Loss Equation), RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) 

alebo PESERA (Pan European Soil Erosion Risk Assesment).  

Potenciálna vodná erózia pôdy vychádza zo vzájomného pôsobenia troch významných 

faktorov: eróznej účinnosti zrážok, náchylnosti pôdy na eróziu a náchylnosti reliéfu na vodnú 

eróziou (určenej najmä jeho sklonom). Príkladom je mapa Potenciálnej vodnej erózie pôdy 

(Šúri et al., 2002b), ktorá vznikla pomocou upravené matematického modelu USLE podľa 

W. H. Wischmeiera a D. D. Smitha. Charakterizuje stav najväčšieho možného ohrozenia, aké 

by existovalo, keby povrch pôdy nebol chránený vegetačnou pokrývkou. Midriak (2002b) pre 

vyjadrenie potenciálnej vodnej erózie vychádzal univerzálnej rovnice pôdnych strát, ktorú 

zostavil R. K. Frewert a upravil K. Zdraždil a O. Stehlík. Intenzita možnej erózie (straty pôdy) 

v mm.rok-1 je funkciou klimatických (intenzita a periodicita dažďov), geologických, pôdnych 

faktorov (zrnitosť, humus) a sklonu svahu. Koeficienty používané v eróznom modeli boli 

modifikované prírodnými pomermi územia Slovenska. 

Aktuálna vodná erózia pôdy vychádza zo spolupôsobenia faktorov použitých pri 

výpočte potenciálnej erózie pôdy s pridaním súčasného využitia krajiny (krajinnej štruktúry 

odvodenej z databázy CORINE Land Cover). Takto vytvorené model vyjadruje, ako je 

potenciálna vodná erózia modifikovaná využitím krajiny (Šúri et al., 2002a). Ďalším 

modelom je model PESERA (Pan European Soil Erosion Risk Assesment), ktorý je fyzikálne 

a priestorovo založený a kombinuje vplyv topografie, klímy a pôdnych pomerov na vznik 

vodnej erózie pôdy. Využíva vzťah na výpočet veľkosti podzemného odtoku v závislosti na 

zrážkach. Berie pritom do úvahy niekoľko faktorov: pôdu, vegetačnú pokrývku, orbu a 

vlhkosť pôdy (Kirkby et al., 2004). 
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Vyjadrenie hrozby vodnej erózie 

Hrozbu vodnej erózie sme vyjadrili z dát získaných z modelu PESERA, ktorý poskytuje 

jedinú homogénnu databázu v európskej mierke.  

Pre vytvorenie modelu boli použité denné merania zrážok, teploty a potenciálnej 

evapotranspirácie. Tieto klimatické dáta sú súčasťou databázy MARS. Z Európskej pôdnej 

databázy boli využité vrstvy erodovateľnosti pôdy a retenčnej kapacity pôdy v rozlíšení 

1 x 1 km. Krajinná pokrývka bola získaná z databázy CORINE Land Cover s rozlíšením 

250 x 250 metrov. Taktiež bol použitý digitálny model reliéfu s rozlíšením 1 x 1 km. 

Výsledná mapa odhaduje rýchlosť straty pôdy ako množstvo odnesenej pôdy v t. ha.rok-1 a 

rozlíšení 1 x 1 km. Na území Západných Karpát sa hodnoty pohybujú v rozmedzí 0 – 107 t.ha-

1.rok-1. Obr. 19 zobrazuje priemerné hodnoty erózie v elementárnych jednotkách, na 

vyjadrenie hrozby vodnej erózie sme použili pomer vodnej erózie a prípustnej erózie (obr. 38 

v kapitle 6.1.1 Škálovanie parciálnych hrozieb) 

Proces vodnej erózie sa stáva hrozbou až po prekročení určitej limitnej hodnoty, ktorou 

je zvyčajne rýchlosť pôdotvorného procesu (ak je vyšší ako erózia nepokladáme ho za 

hrozbu). Hrozbu vodnej erózie sme preto vyjadrili ako pomer erózie pôdy a povolenej straty 

pôdy v závislosti od hĺbky pôdy. 

Podľa Zsidekovej (2009), ktorá cituje zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy a normu STN 75 4501 Hydromeliorácie je prípustná 

strata pôdy definovaná ako povolená hodnota, o ktorú sa môže ochudobniť pôdny profil pri 

erózií pôdy v závislosti od hĺbky pôdy (tab. 18). Hodnoty povolenej erózie pôdy podľa 

Zákona a Normy sú uvedené v tab. 1.  

Pre územie Západných Karpát sme údaje o hĺbke pôdy získali z Európskej pôdnej 

databázy (ESD), kde sme pracovali s atribútom Depth Rock. Ten má však iné kategórie hĺbky 

pôdy ako v zákone a norme a preto sme vyjadrili lineárnu závislosť hĺbky pôdy a povolenej 

straty podľa kategórií uvedených v zákone a norme. Závislosť hĺbky pôdy (x) a povolenej 

straty (y) podľa zákona je definovaná lineárnym vzťahom 

(2)  y = 0,4267x - 4,6  

a závislosť hĺbky pôdy (x) a povolenej straty podľa normy (y) je definovaná vzťahom  

(3)  y = 0,11x - 0,35.  

Pomocou týchto závislosti (2,3) sme vypočítali povolenú stratu pôdy podľa zákona a 

podľa normy pre kategórie hĺbky pôdy z európskej pôdnej databázy. Hodnoty sú uvedené 

v tabuľke 1.  
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kategórie 

Zákon Povolená 
strata Pôdna databáza Prepo čítaná 

strata 

hĺbka 
(cm) 

str. 
hodnota  Zákon  Norma  hĺbka 

(cm) 
str. 

hodnota  Zákon  Norma  

plytké pôdy 0 – 30 15 4 1 0 – 40 20 4 2 

stredne 
hlboké pôdy 30 – 60 45 10 4 40 – 80 60 21 6 

hlboké pôdy 60 – 90 75 30 10 80 – 120 100 38 11 

veľmi hlboké  < 90 105 40 10 120 > 140 55 15 

Tab. 1 Povolená strata pôdy podľa Zákon a normy STN 
(prepočítaná pre kategórie hĺbky pôdy z databázy pôdnych jednotiek) 

 

Ako limitné hodnoty sme brali úvahy hodnoty definované v norme prepočítané na 

kategórie hĺbky pôd z Európskej pôdnej databázy. Databáza vodnej erózie bola vo formáte 

grid (grid je definovaný jedným bodom) a preto sme ju exportovali na bodovú vrstvu. Túto 

vrstvu sme orezali jednotlivými kategóriami hĺbky pôdy (získali sme tak 4 vrstvy). 

Exportovali sme údaje do prostredia Microsoft Excel, kde sme vypočítali pre každý bod 

(pixel) pomer erózie a povolenej straty. Hodnoty sa pohybovali v rozmedzí 0 po 15,84. Ak je 

pomer menší ako hodnota 1 neprebieha erózia nad povolenú normu, ak je pomer väčší ako 1 

tak prekračuje povolené hodnoty.  

V kategórií plytké pôdy bolo 14,5 % územia, ktoré je postihnuté eróziu a z toho bolo 

17,3 % územia s pomerom erózie a prípustnej erózie nad povolenú normu (2 t.ha-1.rok-1). 

V kategórií stredne hlboké pôdy bolo 15,3 % územia, ktoré je postihnuté eróziu a z toho bolo 

29,2 % územia s pomerom erózie a prípustnej erózie nad povolenú normu (6 t.ha-1.rok-1). 

V kategórií hlboké pôdy bolo 50,2 % územia, ktoré je postihnuté eróziu a z toho bolo 7,2 % 

územia s pomerom erózie a prípustnej erózie nad povolenú normu (11 t.ha-1.rok-1). 

V kategórií veľmi hlboké pôdy bolo 52,9 % územia, ktoré je postihnuté eróziu a z toho bolo 

1,9 % územia s pomerom erózie a prípustnej erózie nad povolenú normu (15 t.ha-1.rok-1).  

 Z vypočítaných hodnôt (bodovej vrstvy) sme vytvorili grid, z ktorého sme vypočítali 

priemerné hodnoty pomeru erózie a prípustnej erózie na elementárnu jednotku.  
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Obr. 18 Kategórie hĺbky pôdy podľa Európskej pôdnej databázy 

 

 
Obr. 19 Vodná erózia pôdy v elementárnych jednotkách 
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5.2.6 Povodňová hrozba 

 

Podľa zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. môžeme povodeň charakterizovať ako dočasné 

zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Podľa Minár, Tremboš (1994) 

môžeme povodňovú hrozbu vyjadriť ako pravdepodobnosť ohrozenia územia v blízkosti 

vodných tokov záplavami rôznej frekvencie a výšky hladiny pri povodni v konkrétnom 

mieste. Vo veľkých mierkach môžeme ohrozené územie vyčleniť na základe záplavovej čiary, 

ktorá sa viaže k hodnote N-ročnej vody (najčastejšie storočnej). Pri takomto type hodnotenia 

je potrebné zostrojiť priečne merné profily, vypočítať prietok pre hodnotu N-ročnej vody 

a určiť výšku vody (vodného stĺpca) prislúchajúcemu danému prietoku (Hazlinger, 2007).  

V súčasnosti, v čase rozvoja výpočtovej techniky sa na komplexné simulovanie a 

hodnotenie hydrologických procesov v povodí (z nich vyplývajúcej povodňovej hrozby 

a rizika) používajú matematické modely. Napr. hydrodynamický model HEC-RAS slúži na 

simulovanie prúdenia povrchovej vody. TOPMODEL alebo SHE sú zrážkovo-odtokové 

modely simulujúce hydrologický cyklus na rôznych úrovniach (Horrit et al., 2002).  

V rámci Európy sa objavujú práce hodnotiace povodňovú hrozbu pre celé jej územie. 

Bola vytvorená databáza riečnej siete a povodí (Vogt et al., 2007), ktorá našla využitie aj pri 

definovaní povodňového rizika v rámci projektu PESETA (Project of Economic Impact of 

Climate Change in Sectors of Europe based on bottom-up analysis) (Feyen et al., 2006). 

Povodňové riziko bolo hodnotené pre 13 štátov v práci Flood Risk in Europe (Lugeri et al., 

2006). Všetky tieto práce sú pre využitie v našom prípade nevhodné, pretože majú malú 

rozlišovaciu úroveň a hodnotia iba veľké toky, pričom mi sme sa zamerali na celoplošné 

hodnotenie hrozby najmä bleskových povodní. Kvôli tomu sme povodňovú hrozbu hodnotili 

pomocou metodického postupu použitého v práci Minár et al. 2005. 

 

Vyjadrenie povodňovej hrozby 

 

Pre vyjadrenie povodňovej hrozby sme vychádzali z metodického postupu, ktorý bol 

prvýkrát použitý v práci Minár et al. 2005. Tento sme modifikovali kvôli nedostatku 

relevantných dát. Na rozdiel od práce Minár et al. 2005 sme sieť údolníc vygenerovali 

automaticky, hodnoty CN kriviek sme určili pomocou nástroja ArcCN-Runoff (Zhan et al., 

2004), použili sme menej kvalitnú databázu pôdnych jednotiek, hodnoty denného 
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maximálneho úhrnu zrážok sme extrapolovali do oblasti Západných Karpát a nehodnotili sme 

oblasť veľkých nív. 

Autori v práci Minár et al. 2005 chápu povodňový potenciál ako celkovú schopnosť, 

možnosť, spôsobilosť krajiny vytvoriť extrémny odtok vody charakteru povodne. Keďže 

celkový syntetický geoekologický potenciál je blízky pojmu hrozba (viď kapitolu 2) 

používame v tejto kapitole pojem potenciál. Autori hodnotili 3 druhy potenciálu pre dve 

základné úrovne hodnotenia, ktoré sa čiastočne líšia v použitom metodickom postupe. Oblasť 

väčších nív predstavuje vyššiu hierarchickú úroveň, ktorá je ovplyvňovaná najmä sezónnymi 

povodňami. Ostatné územie predstavuje nižšiu hierarchická úroveň, ktorá je ovplyvňovaná 

najmä bleskovými povodňami. Oblasti (nižšia a vyššia hierarchická úroveň) boli definované 

na základe morfologicko-morfometrickej typizácie georeliéfu. Upravená kategória rovín 

(zúženie priestorového rozsahu) predstavovala oblasť väčších nív a ostatné morfologicko-

morfometrické typy (pahorkatina, nižšia vrchovina...) predstavovali nižšiu hierarchickú 

úroveň. Autori hodnotili: 

• morfometrický potenciál, ktorý predstavuje schopnosť krajiny sústrediť a zrýchliť odtok 

v krajine, 

• parciálne syntetický geoekologický potenciál, ktorý už odráža aj schopnosť krajiny 

zadržiavať vodu a 

• celkový geoekologický potenciál, ktorý zohľadňuje aj vplyv extrémnych zrážok na vznik 

povodní. 

V dizertačnej práci sme hodnotili všetky tri druhy potenciálu pre nižšiu hierarchickú 

úroveň (bleskové povodne). Kvôli nedostatku relevantných dát sme nemohli hodnotiť 

potenciál pre oblasť väčších nív. Tejto oblasti sme priradili tretí stupeň hrozby. Vychádzali 

sme z predpokladu, že oblasť väčších nív v sebe kumuluje potenciál pre bleskové povodne 

spolu s potenciálom pre regionálne povodne. Z hľadiska povodňovej hrozby je to teda najviac 

ohrozená oblasť. Toto zjednodušené chápanie však nemusí platiť vždy (viď kapitolu Diskusia 

a Záver). 

 

Morfometrický povodňový potenciál (hrozba) 

Morfometrický potenciál definujeme ako súčin parametra vplyvu sklonu a horizontálnej 

členitosti (vťah 4), spolu so zohľadnením charakteru krajinnej pokrývky (najmä percentuálne 

zastúpenie lesa). 

�4�    �� � �. Č 
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kde 

� je parameter vplyvu sklonu. Je to hodnota rýchlosti povrchového odtoku zo svahu povodia 

v závislosti od sklonu (vyjadreného v %) a od využitia krajiny. Rýchlosti boli definované na 

základe práce Heinige, Hlavčová, Bacúrik 1995 (tab. 2) a 

Č  je horizontálna členitosť. t. j. suma dĺžky údolníc (km) na plochu (km2) elementárnej 

jednotky. 

Sklon 
(%) 

Priemerné rýchlosti odtoku v sv v závislosti od charakteru krajiny 

polia lúky 
Zalesnenie povodia v (%) 

20 40 60 80 100 

> 70% 
podiel 
poľno. 
areálov 
(kat.1) 

> 70% 
podiel lúk 

(kat.2) 

10-30 % 
podiel lesa 

(kat.3) 

30-50 % 
podiel lesa 

(kat.4) 

50-70 % 
podiel 
lesa 

(kat.5) 

70-90 
% 

podiel 
lesa 

(kat.6) 

90-100 % 
podiel 
lesa 

(kat.7) 

1 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

2 0,08 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 

3 0,11 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

30 0,92 0,48 0,45 0,42 0,38 0,35 0,32 

závislos ť y = 0,03x + 
0,019  

y = 0,015x 
+ 0,021  

y = 0,014x + 
0,020  

y = 0,013x 
+ 0,017  

y = 
0,012x + 

0,018  

y = 
0,011x 
+ 0,016  

y = 0,010x 
+ 0,017  

Tab. 2 Priemerné rýchlosti odtoku zo svahu povodia 
(podľa Henige, Hlavčová, Bacúrik, 1995) 

 

Pre výpočet horizontálnej členitosti sme vygenerovali sieť údolníc pomocou nástrojov 

Hydrology Toolset (Spatial Analyst Tools) v prostredí ArcGIS 9.3 (Fill → Flow Direction → 

Flow Accumulation → Reclassify → Stream to Feature). Podobný postup bol podrobnejší 

opísaný napríklad v prácach: Jedlička, Mentlík, 2002; Jedlička, Sládek, 2009 a Šilhavý 2010. 

Podrobný popis technických nastavení je uvedený v prílohe 1. Po vyskúšaní niekoľkých 

variant, sme ako prahovú hodnotu na vykreslenie údolníc použili hodnotu 75 buniek, ktorá pre 

DMR s rozlíšením 78 x 78 metrov predstavuje v skutočnosti prispievajúcu plochu 

456 300 m2. To znamená, že algoritmus začne vykresľovať údolnicu, v momente keď je 

prispievajúca plocha väčšia ako 0,45 km2. Túto prahovú hodnotu nie je možné definovať 

explicitne, pretože závisí od charakteru územia. Autori Jedlička, Sládek (2009) definovali pre 

oblasť Turčianskej kotliny a priľahlých pohorí prahovú hodnotu 250 buniek pre DMR 

s rozlíšením 25 x 25 metrov, čo predstavuje prispievajúcu plochu 0,15 km2. Pre tak veľké 

a heterogénne územie akými sú Západné Karpaty prináša definovanie jednej prahovej 

hodnoty lokálne nepresnosti. Nepresnosti sa prejavujú aj v oblasti rovín, kde je heterogenita 
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výšok v rámci DMR menšia a algoritmus tak nedokáže správne vykresliť údolnicu (vznikajú 

zhluky). Sieť údolníc v tejto oblasti však nebola použitá pre vyjadrenie morfometrického 

potenciálu. 

Hodnotu horizontálnej členitosti sme vyjadrili ako sumu dĺžky údolníc (km) na plochu 

elementárnej jednotky (km2). Detailnejší popis nastavení je uvedený v prílohe 1.  

Pomocou zonálnej štatistiky (Spatial Analyst Tools – Zonal Statistic) sme vypočítali 

priemerný sklon v stupňoch pre každú elementárnu jednotku.  

Keďže rýchlosť odtoku vody z povodia závisí od charakteru krajinnej pokrývky, 

definovali sme kategórie krajinnej pokrývky 1 – 7 (tab. 2) podľa percentuálneho zastúpenia 

lesov, poľnohospodárskych areálov a lúk (obr. 20).  

 
Obr. 20 Kategórie krajiny pre výpočet morfometrického potenciálu 

(popis viď. tab. 2) 
 

V pôvodnej tabuľke Priemerné rýchlosti odtoku.... (Heinige, Hlavčová, Bacúrik, 1995) 

(tab. 2) sú rýchlosti odtoku definované pre celočíselné hodnoty sklonov. Keďže sme 

nepracovali iba s celočíselnými hodnotami vyjadrili sme vzťah rýchlosti odtoku a sklonu 

pomocou lineárnej regresie (pre každú kategóriu krajiny bola definovaná samostatná 
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závislosť). Pomocou vzťahu, ktorý túto závislosť definuje, sme prepočítali hodnoty rýchlosti 

pre každú elementárnu jednotku. Napríklad pre kategóriu krajiny polia je závislosť rýchlosti 

odtoku (y) a hodnotou sklonu (x) definovaná nasledovane 

(5)     y = 0.03*x + 0.019 

Morfometrický potenciál sme v poslednom kroku získali vynásobením rýchlosti odtoku 

s hustotou údolníc pre každú elementárnu jednotku. Hodnoty sme vyjadrili v 5-stupňovej 

škále a porovnali s mapou morfometrického potenciálu z práce Minár et al. 2005 (obr. 21). 

Priestorová štruktúra morfometrického potenciálu sa javila ako veľmi podobná, menšie 

nepresnosti vznikali iba v oblasti vyšších pohorí, pre ktoré boli vypočítané aj vyššie hodnoty 

sklonov. 

 
Obr. 21 Morfometrický potenciál 

 

Parciálne synteticky geoekologický potenciál (hrozba) 

Parciálne syntetický geoekologický potenciál predstavuje zníženie alebo navýšenie 

morfometrického potenciálu vplyvom retenčných vlastností krajiny. Je definovaný vzťahom 

�6�   	� � ��. #$ 

kde 
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�� je morfometrický potenciál a  

#$ je objemový súčiniteľ odtoku určený vzťahom 

 �7�    #$ �  
&$

&'
�  

�&(  0,2. 
��

&'. �&' ) 0,8. 
�
 

kde 

&$ je odtoková výška v mm 

&' výška prívalového dažda (uvažujeme s hodnotou 100 mm) 


 je potenciálna retencia určená vzťahom 

�8�      
 � 25,4. �
1000
,-

 10� 

Hodnoty CN kriviek boli určené podľa Heinige, Hlavčová a Bacúrik (1995) na základe 

kombinácií hydrologických kategórií pôd (tab. 3) a krajinnej pokrývky (tab. 5). Hydrologické 

kategórie sme určili z Európskej pôdnej databázy (ESDB) na základe prevládajúcej textúry 

pôdnych jednotiek, ktorá je definovaná pre každú pôdnu jednotku ako atribút TEXT-SRF-

DOM a je rozdelená do 6 kategórií (tab. 4). Po vyskúšaní niekoľkých rozdelení je zrejmé, že 

tieto dáta nie sú homogénne a vnášajú do výpočtu chybovosť. Je to však jediná celoplošná 

databáza pôdnych jednotiek (viď kapitola Diskusia a Záver).  

Prienikom (intersection) polygónovej vrstvy hydrologických kategórií pôd 

a polygónovej vrstvy kategórií krajinnej pokrývky sme získali databázu s viac ako 100 000 

jednotkami. Každú jednotku sme očíslovali jedinečným identifikačným kódom (ID), aby bol 

možný spätný import databázy do prostredia ArcGIS z prostredia Open Office (viď prílohu 

1). Pomocou nástroja ArcCN-Runoff (Zhan et al. 2004) sme definovali pre každý areál 

hodnotu CN kriviek. Nástroj Arc-Runoff obsahuje predvolené kategórie využitia krajiny, 

vychádzajúcej z americkej klasifikácie. Tie bolo treba spojiť s našou klasifikáciou krajinnej 

pokrývky (tab. 5).  

Vypočítali sme hodnotu retencie A, definovanú vzťahom 8 a objemový súčiniteľ odtoku 

#$  definovaný vzťahom 7. V databáze sme odstránili areály s nulovými hodnotami CN 

kriviek (vodné toky a plochy). Hodnoty sme exportovali do formátu grid a pomocu zonálnej 

štatistiky sme vypočítali priemerné hodnoty súčiniteľa odtoku pre každú elementárnu 

jednotku. Tieto hodnoty sme vynásobili hodnotou morfometrického potenciálu, vyjadrili v 5-

stupňovej škále pomocou metódy Natural Breaks a porovnali s mapou Minár et al. 2005 (obr. 

22). 
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Kat.  Vsakovacie a drenážne vlastnosti pôd Charakteristic ké pôdne druhy 

A pôdy s vysokou infiltračnou schopnosťou i pri ich 
úplnom nasýtení vodou 

hlboké piesky a štrky 

B pôdy so strednou schopnosťou vsaku i pri ich 
úplnom nasýtení vodou a s dobrou drenážou 

stredne hlboké až hlboké piesočnaté a 
hlinito-piesočnaté pôdy 

C pôdy s malou schopnosťou vsaku pri ich úplnom 
nasýtení a s nízkou drenážou 

ílovito-hlinité až ílovité plytké pôdy 

D pôdy s veľmi malou infiltračnou schopnosťou a 
bez drenáže 

íly alebo pôdy s ináč obmedzenou 
drenážnou a infiltračnou schopnosťou 

Tab. 3 Hydrologické kategórie pôd 
 

Kat.  TEXT-SRF-DOM:  Kategória pôd 

0 Bez informácie   

1 Coarse (18% < clay and > 65% sand) A 

2 
Medium (18% < clay < 35% and >= 15% sand, or 18% < 

clay and 15% < sand < 65%) 
B 

3 Medium fine (< 35% clay and < 15% sand) B 

4 Fine (35% < clay < 60%) C 

5 Very fine (clay > 60 %) D 

9 No mineral texture (Peat soils) A 

Tab. 4 Kategórie textúry pôdnych jednotiek z ESD 
 

 
Obr. 22 Parciálne syntetický geoekologický potenciál 
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Kategórie krajinnej pokrývky (Corine Land Cover) 

hydrologické 
kategórie pôd a 

hodnoty CN 
kriviek 

Využitie krajiny (ArcCN-Runnoff) 

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Kód A B C D 

1. umelé povrchy 

urbanizovaná 

zástavba 

súvislá zástavba 111 81 88 91 93 Urban (72% imp) 

nesúvislá zástavba 112 77 85 90 92 Residential (65% imp) 

priemysel, komercia 

a transport 

priemysel alebo komercia 121 84 90 92 94 
15Industrial and Commercial 

Complexes 

cesty a železnice s 

priľahlými areálmi 
122 76 85 89 91 Roads (Gravel) 

areály letísk 124 46 65 77 82 Residential (12% imp) 

areály ťažby skládok 

a výstavby 

ťažba nerastných surovín 131 98 98 98 98 74Bare Exposed Rock 

skládky a smetiská 132 98 98 98 98 Impervious 

areály výstavby 133 81 88 91 93 16Mixed Urban or Built-up Land 

umelá 

nepoľnohospodárska 

zeleň 

mestská zeleň 141 46 65 77 82 Residential (12% imp) 

areály športu a voľného 

času 
142 49 69 79 84 Open Space (Fair) 

2. 

poľnohospodárske 

areály 

orná pôdy nezavlažovaná orná pôda 211 77 86 91 94 Agriculture21 

trvalé plodiny 

vinohrady 221 45 66 77 83 

22Orchards Groves Vineyards 

Nurseries and Ornamental 

Horticultura 

ovocné sady a plantáže 222 45 66 77 83 

22Orchards Groves Vineyards 

Nurseries and Ornamental 

Horticultura 

areály tráv lúky a pasienky 231 49 69 79 84 Pasture (Fair) 

heterogénne 

poľnohospodárske 

areály 

mozaika polí, lúk a 

trvalých kultúr 
242 30 71 81 89 Rangeland (Herbaceous - Fair) 

prevažne 

poľnohospodárska krajina 

s výrazným zastúpením 

prirodzenej vegetácie 

243 30 48 57 63 Rangeland (Oak-Aspen - Fair) 

3. lesné a 

poloprírodné 

areály 

lesy 

listnaté lesy 311 36 60 73 79 41Deciduous Forest Land 

ihličnaté lesy 312 36 60 73 79 42Evergreen Forest Land 

zmiešané lesy 313 36 60 73 79 43Mixed Forest Land 

kroviny a trávne 

porasty 

prirodzené lúky 321 30 58 71 78 Meadow 

vresoviská, slatiny a 

kosodrevina 
322 30 55 70 77 61Forested Wetland 

prechodné lesokroviny 324 43 65 76 82 Woods - Grass (Fair) 

holiny s riedkou 

vegetáciou alebo bez 

vegetácie 

skaly 332 98 98 98 98 74Bare Exposed Rock 

areály s riedkou 

vegetáciou 
333 98 98 98 98 74Bare Exposed Rock 

4. zamokrené 

areály 
vnútrozemské vody 

močiare 411 30 58 71 78 62Nonforested Wetland 

rešeliniská 412 30 55 70 77 61Forested Wetland 

5. vody vnútrozemské vody 
vodné toky 511 0 0 0 0 51Streams and Canals 

vodné plochy 512 0 0 0 0 52Lakes 

Tab. 5 Kategórie krajinnej pokrývky s hodnotami CN kriviek 
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Celkový geoekologický potenciál 

Celkový geoekologický potenciál podľa práce Minár et al. 2005 predstavuje potenciál 

zohľadňujúci aj klimatické a hydrologické charakteristiky. Hodnoty parciálne syntetického 

geoekologického potenciálu boli pre lokálne povodne kalibrované pomocou zrážok, 

konkrétne mapy Maximálnych denných úhrnov zrážok v mm s pravdepodobnosťou 

opakovania sa raz za 100 rokov, získanej z SHMÚ. Táto vrstva je vytvorená iba pre územie 

Slovenska, preto sme ju pre oblasť Západných Karpát extrapolovali nasledovným spôsobom. 

Pôvodná mapa bola vo formáte .shp s izolíniami 50, 70, 85, 95, 110, 130 a 150 mm 

(obr. 23). Previedli sme polygónovú vrstvu na líniovú (Data Management Tools – Features – 

Polygon to Line) a priradili každej línií hodnotu maximálneho úhrnu zrážok (postupovali sme 

zhora nadol). Línie sme exportovali do bodovej vrstvy (Data Management Tools – Features – 

Feature Vertices to Points). Hodnoty sme interpolovali pomocou metódy Natural Neighbour 

(Spatial Analyst Tools – Interpolation) v rozlíšení 1 x 1 km. V rovnakom rozlíšení sme 

zjednotili digitálny model reliéfu, priemerný ročný úhrn zrážok a vertikálnu členitosť. Tieto 

vrstvy sme exportovali na body a pomocou ID sme ich navzájom priradili v prostredí 

Microsoft Excel. Táto databáza vstupovala do viacnásobnej lineárnej regresie v prostredí 

Statgraphics. Keďže koeficient determinácie R2 vyšiel iba 19,09 %, použili sme metódu 

Backward Selection a odstránenie konštanty. V tomto prípade vyšiel koeficient determinácie 

96 %. Vzťah denného maximálneho úhrnu zrážok a nezávislých premenných je vyjadrený ako 

Denný maximálny úhrn zrážok = (0,145827*Priemerný ročný úhrn zrážok) – 

(0,0382576*Nadmorská výška) – (0,0180748*Vertikálna členitosť) 

Pomocou tohto vzťahu sme extrapolovali hodnoty Denného maximálneho úhrnu zrážok 

pre celé Západné Karpaty (hodnoty boli vypočítané v Raster Calculator s použitím gridov 

s rozlíšením 100 x 100 metrov). Hodnoty sme reklasifikovali podľa kategórií pôvodnej vrstvy. 

Maximálny denný úhrn zrážok je z časti náhodný jav a jeho vyjadrenie v priestore je 

problematické (interpolácia na základe niekoľkých pozorovacích staníc). Extrapolované 

hodnoty podľa nezávislých premenných (nadmorské výšky, priemerný ročný úhrn zrážok 

a vertikálna členitosť) vykazujú preto odlišnosť od pôvodného zdroja, avšak aj jeho 

vierohodnosť nie je jednoznačná (obr. 24). 

Vypočítali sme priemerné hodnoty Denného maximálneho úhrnu zrážok v 

elementárnych jednotkách. Celkový potenciál (GP) potom definujeme ako 

�9�    ,� �  /	� )  �0 �  /12(30$$ 

kde 
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�0 je koeficient prevzatý z práce Minár et al. 2005 = 0,0602 

/	� je parciálne syntetický geoekologický potenciál normovaný podľa vzťahu 

�10�   /	�4 �  
	�4   	�245

	�2(3   	�245
  

kde  

	�4 je priemerná hodnota GP na elementárnu jednotku 

	�245 je minimálna hodnota GP z celého súboru hodnôt (0,00000165495) 

	�2(3 je maximálna hodnota GP z celého súboru hodnôt (0,008068260000) 

/12(30$$ je normalizovaná hodnota denných maximálnych úhrnov zrážok podľa vzťahu 10 

 Výsledný geoekologický potenciál rozdelený do piatich tried predstavuje obr. 25.  

 
Obr. 23 Denný maximálny úhrn zrážok pre 

Slovensko 

 
Obr. 24 Denný maximálny úhrn zrážok pre 

Západné Karpaty 
 

 
Obr. 25 Celkový geoekologický potenciál 
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5.2.7 Hrozba silných vetrov 

 

Silné vetry spôsobujú v priestore Západných Karpát veľké materiálne škody. Vietor 

pôsobí tlakom a spôsobuje škody na hmotných objektoch (budovách), ale hlavne v lesnom 

hospodárstve (poškodenie stromovej vegetácie). Základný prehľad o problematike hrozby 

silných vetrov nám poskytla bakalárska práca Silné vetry na Slovensku v období 1971– 2008 

(Kyseľ, 2010). Autor analyzoval silné vetry (maximálne denné nárazy vetra väčšie ako 

17 m.s-1) v dennom, mesačnom a ročnom chode pre 8 staníc na území Slovenska. Počet dní so 

silnými nárazmi vetra má za sledované obdobie klesajúcu tendenciu. Podľa Brázdila, 

Kirchnera (2007) môžeme v podmienkach strednej Európy rozdeliť silné vetry na základe 

príčin vzniku a veľkosti zasiahnutého územia na dve skupiny:  

• javy veľkorozmernej mierky (synoptické) a 

• javy miestneho významu (sub-synoptické).  

K synoptickým javom patria víchrice, ktoré sa vyskytujú zväčša v októbri až marci. 

K sub-synoptickým javom patria húľavy, downbursty alebo tromby, ktoré súvisia so vznikom 

konvekčných búrok a vyskytujú sa hlavne v apríli až septembri.  

V súčasnosti sa s rozvojom výpočtovej techniky pri hodnotení hrozby silných vetrov 

dostáva do popredia využitie geografických informačných systémov a interpolačných techník. 

Takýmito prácami sú napr. Etienne et al. 2010, kde autori využili pre predikciu extrémnych 

rýchlosti vetra v Švajčiarsku model GAM (Generalized Additive Models). Numerický model 

KAMM (Karlsruhe Atmospheric Mesoscale Model) využili Hofherr a Kunz (2010) pre 

stanovenie hrozby spôsobenej víchricami pre územie Nemecka.  

 

Vyjadrenie hrozby silných vetrov 

Hrozbu silných vetrov sme vyjadrili pomocou metodického postupu, ktorý bol použitý 

v diplomovej práci Kyseľ 2012. Autor vyjadril hrozbu silných vetrov ako 50-ročné odhady 

denných maximálnych 10-minútových priemerných rýchlosti vetra. Dáta pre 73 staníc na 

území Česka, Slovenska, Poľska a Rakúska autor získal z databázy GSOD (Global surface 

summary of day). Pomocou Gumbelovho rozdelenia boli vypočítané hodnoty pre 50-ročné 

odhady denných maximálnych 10-minútových priemerných rýchlosti vetra z 10-minútových 

rýchlosti vetra za obdobie rokov 1989 – 2011, pričom do výpočtu vstupovali údaje iba za 

zimný polrok (veľké synoptické situácie). Tieto hodnoty vstupovali do lineárnej regresie, kde 

sa sledovali ich závislosť z nezávislými premennými, vypočítanými z digitálneho modelu 



61 

 

reliéfu. Ako kľúčové sa ukázali tieto nezávislé premenné: celková krivosť reliéfu, severná 

orientácia povrchu, zemepisná šírka a topografický pozičný index. Následne boli pomocou 

viacnásobnej lineárnej regresie a vytvoreného regresného modelu vypočítané hodnoty pre 

územie Slovenska (obr. 26).  

�11�  63 � 19,56 ) 89,14 � �,��78$$2� ) 0,00998 � 9:��0�(�$;<=> ) 0,0000143

� �?0$$2� ) 3,26 � �@7A�/��$$2� 

Kde 

63  je 50-ročný odhad denných maximálnych 10-minútových priemerných rýchlosti 

vetra. 

,��78$$2  predstavuje celkovú krivosť reliéfu vypočítanú z DMR pomocou nástroja 

Curvature (Spatial Analyst Tools - Surface). Hodnoty boli zhladené oknom 500 metrov (Focal 

Flow). 

:��0�(�$;<=  predstavuje topografický pozičný index (definovanie kotlinovej alebo 

vrcholovej polohy). Je to teda porovnanie topografie okolia stanice a širokého okolia. 

Pomocou fokálnej štatistiky (Spatial Analyst Tools – Neighborhood – Focal Statistics) bola 

pre každý pixel vypočítaná priemerná hodnota nadmorskej výšky v prstenci s vnútorným 

rádiusom 12 kilometrov a vonkajším 20 kilometrov. Následne bola vypočítaná priemerná 

hodnota nadmorskej výšky pre každý pixel v kruhovom okolí 2 kilometre. Po odčítaní týchto 

dvoch hodnôt získame hodnotu, ktorá má v kotlinách záporné hodnoty a v pohoriach kladné. 

V kotline má malé ohnisko (kruhové okolie 2 km) nízku priemernú výšku a široké ohnisko 

(prstenec s vnútorným rádiusom 12 km a vonkajším 20 km) vysokú priemernú nadmorskú 

výšku, pretože do výpočtu boli zahrnuté aj okolité pohoria. Odčítaním hodnôt pre malé 

ohnisko od širokého získame zápornú hodnotu. Pre oblasť pohorí platí tento vzťah opačne.  

?0$$2 predstavuje hodnotu zemepisnej šírky zhladenú oknom 100 metrov. Zemepisná 

šírka vplýva na vznik silných vetrov tým, že víchrice, ktoré vznikajú nad severným 

Atlantikom sa zvyčajne pohybujú od západu na východ. Smerom na juh a so zvyšujúcou sa 

vzdialenosťou od mora klesá aj intenzita víchric. 

@7A�/��$$2  predstavuje orientáciu reliéfu zhladenú oknom 200 metrov. Na základe 

lineárnej regresie bola zistená najväčšia závislosť silných vetrov od severnej orientácie (na 

základe prevládajúceho severného až západného prúdenia v strednej Európe). Grid orientácie 

je reklasifikovaný pre orientáciu v severnom sektore hodnotou 1 a pre inú orientáciu hodnotu 

0.  
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Pomocou rovnakého regresného modelu (vzťah 11) sme vypočítali 50-ročné odhady 

denných maximálnych 10-minútových priemerných rýchlosti vetra pre územie celých 

Západných Karpát. Rýchlosti vetra sme vyjadrili ako priemerné hodnoty na elementárnu 

jednotku (obr. 27). 

 
Obr. 26 50-ročné odhady denných maximálnych 10-minútové priemerných rýchlosti vetra podľa Kyseľ 

2012 
 

 
Obr. 27 50-ročné odhady denných maximálnych 10-minútové priemerných rýchlosti vetra pre Západné 

Karpaty  
(priemerné hodnoty v elementárnych jednotkách) 
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5.2.8 Hrozba veternej erózie pôdy 

 

Hrozba veternej erózie pôdy sa viaže na poľnohospodársky využívané oblasti, ktoré sú 

odlesnené a vyskytujú sa tu vietor určitej intenzity. Pre územie Slovenska a Česka existujú 

práce, ktoré v hrubej miere definujú oblasti z výskytom veternej erózie pôdy (Jambor, 2002; 

Pasák, 1978; Pasák, Janček, 1971). V Česku existuje portál SOWAC GIS (http://www.sowac-

gis.cz/), kde sú definované areály postihnuté vodnou a veternou eróziou, ktoré boli vytvorené 

na základe charakteristík BPEJ (Bonitovacie pôdno-ekologické jednotky). Pre územie 

Maďarska sa mapovaniu areálov postihnutých veternou eróziu s využitím GIS venoval napr. 

Négyesi, Szabó (2008), v Poľsku napr. Rejman, Rodzick in Boardman, Poesen (2006).  

V Európskej mierke je hrozba veternej erózie pôdy vyjadrená v mape Wind erosion – 

Number of Erosive Days (Reuter, Montanarella, 2010), ktorá vyjadruje počet dní s veternou 

eróziou pôdy počas roka. Mapa bola vytvorená na základe klimatických dát z projektu 

PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining EuropeaN 

Climate change risks and Effects), s využitím dominantnej pôdnej textúry, získanej z ESBD 

(Európska pôdna databáza) a krajinnej pokrývky (CORINE Land Cover). Tieto dáta sú však 

k dispozícií iba v rozlíšení 10 x 10 kilometrov, čo je veľmi hrubá miera zobrazenia aby sa 

dala použiť pre vyjadrenie hrozby veternej erózie pôdy.  

V práci Minár et al. 2006 autori definovali územia náchylné na veternú eróziu pôdy na 

základe na mapy Klukanová et al. 2002, ktorá vyčlenila pre územie Slovenska areály s troma 

kategóriami ohrozenosti: mierne ohrozenie, vysoké a extrémne.  

 

Vyjadrenie hrozby veternej erózie pôdy 

Hrozbu veternej erózie pôdy sme sa pokúsili vyjadriť pomocou korelácie areálov 

ohrozených veternou eróziu definovaných v práci Klukanová et al. 2002 s prírodnými 

charakteristikami prostredia pomocou viacnásobnej lineárnej regresie. 

Areály veternej erózie definované troma stupňami (1 – mierne, 2 – vysoké, 3 –

 extrémne) sme vyjadrili ako priemerné hodnoty pre polygóny s veľkosťou 5 x 5 kilometrov. 

Využitie databázy morfologicko-morofmetrických jednotiek sa javilo ako nedostatočné, 

pretože nepokrývala oblasť južného Slovenska, kde sa nachádza najviac areálov postihnutých 

veternou eróziou pôdy.  

Ako nezávislé premenné sme použili: priemernú nadmorskú výšku (m), priemernú 

orientácia v stupňoch (°), priemernú vertikálnu členitosť (vypočítanú pre polomer kruhu 2 
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km), priemerný sklon v stupňoch (°), priemerné hodnoty ročného úhrnu zrážok (mm), 

priemerné hodnoty ročnej teploty vzduchu (°C), priemerné rýchlosti vetra za obdobie 2000 –

 2010 v 10 metroch nad zemským povrchom (m.s-1), podiel poľnohospodárskych areálov, 

podiel lesných areálov, obsah piesku v pôdach v percentách (%), obsah ílu v percentách (%) a 

obsah organickej hmoty v percentách (%). 

Koeficient determinácie R2 (R-Square) týchto nezávislých premenných však bol iba 

30 %, čo je nepostačujúce pre extrapolovanie hodnôt. Ako nedostatočne podrobné sa ukázali 

databázy pôdnych jednotiek (Európska pôdna databáza) a z nich odvodených charakteristík 

(obsah piesku, ílu a organickej hmoty) a databáza priemerných rýchlostí vetra, ktorá bola 

získaná z databázy MARSOP a vyjadrená pre 25 x 25 km rozlíšenie.  

 

5.2.9 Hrozba bahenných povodní 

 

Hrozbou bahenných povodní sa v európskom priestore zaoberá napr. Kirkby et al. 

(2006), ktorý vytvoril metodický postu na hodnotenie hrozby bahenných povodní z databázy 

erózie pôdy (PESERA) alebo Boardman et al. in Boardman, Poesen (2006). Na území 

Slovenska sa tejto hrozbe venuje najmä Stankoviansky v prácach: Stankoviansky 2003 alebo 

Stankoviansky 2002. V práci Investigating muddy floods in Slovakia (Stankoviansky et al. 

2010) autori vyjadrili hrozbu bahenných povodní kombináciu erózie pôdy a povodňového 

potenciálu (obr. 28). Tento metodický postup sme použili aj pre hodnotenie na území 

Západných Karpát.  

Hrozba bola vyjadrená pre morfologicko-morfometrické areály, ktoré majú viac ako 

15 % zastúpenie poľnohospodárskej pôdy s výnimkou nív (upravená kategória rovín). 

Hodnotu aktuálnej erózie pôdy sme vyjadrili ako priemer na elementárnu jednotku pomocou 

dát z programu PESERA. Hodnoty sme reklasifikovali do 5 tried pomocou metódy Natural 

Breaks. Povodňový potenciál (celkový syntetický geoekologický) sme rozdelili do 5 tried 

rovnakou metódou. V poslednom kroku sme skombinovali hodnoty (tab. 6) podľa práce 

Stankoviansky et. al 2010 a vyjadrili v mape (obr. 29). 

VE 1 2 3 4 5 
CGP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
HBP 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 5 5 

Tab.6 Váhové hodnoty pre vyjadrenie hrozby bahenných povodní (HBP) podľa Stankoviansky, 2010 
(VE – vodná erózia, CGP – celkový geoekologický potenciál) 
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Hrozbu bahenných povodní sme nezaradili do syntetického hodnotenia prírodných 

hrozieb, pretože kombinuje hrozbu vodnej erózie pôdy a povodňovú hrozbu a mohla by tak 

umelo navyšovať ich vplyv.  

 
Obr. 28 Hrozba bahenných povodí podľa Stankoviansky 2010 

 

 
Obr. 29 Hrozba bahenných povodní pre Západné Karpaty 
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5.2.10  Hrozba výskytu teplých dní a studených dní 

 

Dáta pre vyjadrenie týchto dvoch hrozieb sme získali z projektu MARS (Monitoring 

Agricultural ResourceS), ktorý je zameraný na monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov 

a vznikol v rámci Európskeho výskumného centra Európskej komisie (JRC – Joint Research 

Center). Poskytuje grafové a mapové výstupy o indikátoroch počasia založených na 

diaľkovom prieskumu zeme, meteorologických pozorovaniach a numerických modeloch 

počasia. Z databázy dostupnej pomocou mapového prehliadača MARS Web Viewer 

(http://www.marsop.info/glw/bin/webviewer.html) sme spracovali dva klimatické 

ukazovatele: 

• Počet dní v roku, kedy teplota dosiahne -10 °C. Nie je uvedené, či môžeme túto 

charakteristiku považovať za arktický deň, kedy teplota počas celého dňa nevystúpi nad 

-10 °C. Tento ukazovateľ môžeme s určitosťou definovať ako studený deň kedy teplota 

počas dňa klesne pod -0,1 °C. 

• Počet dní v roku, kedy teplota vystúpi nad 30 °C. Ukazovateľ môžeme definovať ako 

tropický deň.  

 

Spracovanie dát pre vyjadrenie hrozby výskytu teplých a studených dní 

Dáta je možné získať (po registrácií) pomocou mapového prehliadača. Najväčšia 

rozlišovacia schopnosť dát je štvorec s rozmermi 25 x 25 kilometrov. Keďže dáta sa nedajú 

stiahnuť v digitálnej podobe ako priemerné hodnoty za určité obdobie museli sme pre každý 

rok vygenerovať mapu so signifikantnou teplotou. Obrázok sme uložili vo formáte .jpg 

pomocou funkcie „vytlač obrazovku“ (PrintScreen) a súradnicovo priradili v prostredí 

ArcGIS 9.3. Z portálu sme taktiež získali .shp vrstvu hraníc polygónov (25 x 25 km). 

Vytvorili sme dve vrstvy (pre hrozbu studených a hrozbu teplých dní) a každej sme priradili 

21 stĺpcov (21 ročný pozorovací rad za obdobie 1990 - 2010). Každému štvorcu (územie 

Západných Karpát pokrývalo 212 štvorcov) sme priradili kategóriu (1 – 7), ktorá vyjadruje 

počet studených alebo teplých dní za každý rok (tab. 7). Spolu sme tak priradili hodnotu viac 

ako 8 900 bunkám. Pre ďalšie výpočty a vyjadrenia bolo potrebné pracovať s celočíselnými 

hodnotami, preto sme kategóriám 1 až 6 priradili strednú hodnotu intervalu a kategórií 7, 

ktorá je definovaná počtom dní so siginifikantnou teplotu 20 a viac, sme priradili hodnotu 23.  
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Počet studených dní v roku (pod -10 °C) Počet teplých dní v roku (nad 30 °C) 

počet  kategória priemer počet  kategória priemer 

0 1 0 0 1 0 

1, 2 2 1,5 1, 2 2 1,5 

3,4,5 3 4 3,4,5 3 4 

6,7,8,9,10 4 8 6,7,8,9,10 4 8 

11,12,13,14,15 5 13 11,12,13,14,15 5 13 

16,17,18,19,20 6 18 16,17,18,19,20 6 18 

20 a viac 7 23 20 a viac 7 23 

Tab. 7 Kategórie početnosti výskytu studených a teplých dní 
 

Keďže primárne dáta boli v súradnicovom systéme ETRS 1989 LAEA v ďalšom kroku 

sme zmenili súradnicový systém na WGS 1984 UTM Zone 34N. V prostredí Microsof Excel 

sme vypočítali priemernú hodnotu počtu dní so signifikantnou teplotu za sledované obdobie 

pre každý polygón a exportovali sme vrstvu do formátu grid (Conversion Tools – To Raster – 

Polygon to Raster). Pomocou zonálnej štatistiky sme vyjadrili priemerné hodnoty počtu 

teplých aj studených dní so signifikantnou teplotu pre každú elementárnu jednotku (obr. 31 a 

30).  

 
Obr. 30 Priemerný počet studených dní (<-10 ºC) v elementárnych jednotkách 
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Obr. 31 Priemerný počet teplých dní (>35 ºC) v elementárnych jednotkách 

 
Vyjadrenie počtu studených dní (s teplotu pod -10 ºC) a teplých dní (s teplotou nad 

35 ºC) ako priemernú hodnotu na elementárnu jednotku sa javilo ako nedostačujúce, pretože 

v rozdelení bolo badať vplyv pôvodných dát, ktoré boli definované pre štvorec s rozmermi 

25 x 25 kilometrov a nerešpektovali tak charakter prírodného prostredia.  

Pomocou viacnásobnej regresie sme vyjadrili závislosť závislej premennej (priemerné 

počty dní s danou teplotou) a týchto nezávislých premenných:  

• Priemerná nadmorská výška (m n.m.),  

• Vertikálna členitosť (počítaná pre priemer kruhu 2 km v metroch),  

• Priemerný sklon (°),  

• Priemerný ročný úhrn zrážok (mm),  

• Priemerná ročná teplota vzduchu (ºC) a  

• Zastúpenie lesa (%).  

Pri regresnej analýze priemerného počtu studených dní a zvolených nezávislých 

premenných vyšiel koeficient determinácie R2 (R-Square) 72,81 %. Využitím spätného 

krokového postupu (Backward Selection) boli odstránené nezávislé premenné: Zrážky 

a Vertikálna členitosť. Výsledný model je definovaný nasledovne 
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(12)  Studené dni = 33,2595 - 0,00221239*nadmorská výška + 0,0888049*sklon - 

2,45453*teplota - 0,0347975*les 

Pri regresnej analýze priemerného počtu teplých dní a zvolených nezávislých 

premenných vyšiel koeficient determinácie R2 (R-Square) 76,56 %. Využitím spätného 

krokového postupu (Backward Selection) bola odstránená nezávislá premenná Sklon. 

Výsledný model je definovaný nasledovne 

(13)   Teplé dni = -22,0769 + 0,0124772*nadmorská výška + 0,00649166*vertikálna 

členitosť - 0,0101293*zrážky + 4,26715*teplota + 0,0258522*les 

 Pomocou týchto modelov (rovníc) sme prepočítali priemerné počty teplých 

a studených dní a výsledky rozškálovali do troch kategórií pomocou metódy Natural Breaks. 

 

Hrozbu výskytu studených a teplých dní sme nezaradili do syntetického hodnotenia 

kvôli malej detailnosti dát (štvorec 25 x 25 km) a faktu, že počet studených a teplých dní je 

iba nepriamy ukazovateľ hrozby. Bolo by vhodnejšie vyjadriť hrozbu výskytu napr. vĺn 

horúčav (heat waves), ktoré majú zrejme väčšiu koreláciu s úmrtiami. Podľa štatistických 

ukazovateľov strát na ľudských životoch spôsobujú nízke teploty najviac úmrtí. Na vznik 

takto vysokého čísla však pôsobí aj iný sociálny faktor – alkoholizmus.  
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6 VÝSLEDKY SYNTETICKÉHO HODNOTENIA 
 

V tejto kapitole sú uvedené vlastné výsledky práce. Vytvorili sme niekoľko variant 

syntetických hrozbových regiónov, pričom sme sa snažili identifikovať štruktúry, ktoré sú 

pomerne stabilné a objavujú sa pri rôznych rozdeleniach. Bola spracovaná aj analýza 

závislosti medzi sumou (hodnotou) hrozby (rôzne varianty) a nezávislými premennými – 

charakteristikami prírodného prostredia a parciálnymi hrozbami. 

Vychádzali sme z dvoch spôsobov vyjadrenia parciálnych hrozieb. Prvým bolo 

vyjadrenie na základe škálovania hodnôt do troch kategórií (nízka, stredná a vysoká hrozba), 

ktorým sme priraďovali váhové hodnoty (viď kapitola 6.1.1). Druhým spôsobom bolo 

využitie priamych kvantitatívnych údajov – celý súbor hodnôt (napr. hodnoty 

makroseizmickej intenzity pre každú jednotku), ktoré boli znormované do stupnice 0 až 1 

(viď kapitola 6.2).  

 Na základe škálovaných hodnôt sme vytvorili tieto varianty hrozbových regiónov: 

1. Hrozbové regióny celkovej hodnoty hrozby 

1.1. Scenár A, pri ktorom boli stanovené rovnocenné váhové hodnoty pre všetky parciálne 

hrozby (pre nízku kategóriu hodnota 1, pre strednú hodnota 2 a vysokú 3),  

1.2. Scenár B, pri ktorom boli váhové hodnoty stanovené podľa práce Minár et al. 2006 a  

1.3. Scenár C, pri ktorom boli váhové hodnoty stanovené na základe štatistických 

ukazovateľov strát na životoch a majetku 

2. Regióny hrozby vytvorenia kumulatívneho efektu, pri ktorom boli váhové hodnoty 

definované podľa práce Minár et al. 2006. 

Na základe normovaných hodnôt sme vytvorili tieto varianty hrozbových regiónov: 

3. Hrozbové regióny celkovej hodnoty hrozby 

3.1. Scenár D bez definovaných váh, 

3.2. Scenár E s definovanými váhovými hodnotami v stupnici 1 až 5 a 

4. Regióny hrozby vytvorenia kumulatívneho efektu s definovanými váhovými hodnotami 

v stupnici 1 až 5. 

Okrem toho sme vyjadrili prevládajúce genetické typy hrozieb podľa práce Minár et al. 

2006 a riziko na základe celkovej hodnoty hrozby (scenár C) a zraniteľnosti definovanej na 

základe podielu urbánnych areálov na celkovej ploche elementárnej jednotky.  
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6.1 Hrozbové regióny definované na základe škálovaných hodnôt 

 

6.1.1 Škálovanie parciálnych hrozieb 

 

Parciálne hrozby sú vyjadrené pomocou kvantitatívnych dát, zvyčajne ako priemerné 

hodnoty v elementárnych jednotkách (podiel svahových deformácií...), pričom s narastajúcimi 

hodnotami rastie aj hrozba samotná.  

V práci Minár et al. 2006 bola každá parciálna hrozba škálovaná do troch kategórií 

(nízka, stredná a vysoká hrozba) s definovanými váhovými hodnotami. Škálovaním hodnôt do 

troch kategórií sa na jednej strane oberáme o časť informácie (znižujeme ich presnosť 

a detailnosť), na druhej strane generalizujeme údaje, ktoré nie sú rovnako detailné a zvyšuje 

tak ich prehľadnosť a čitateľnosť.  

Keďže pre škálovanie súboru hodnôt môžeme použiť niekoľko prístupov (Natural 

Breaks, Quantil...), ktoré môžu ovplyvniť celkový výsledok, snažili sme sa o zachovanie 

maximálnej objektivity, ktorá vychádzala z analýzy priebehu hodnôt (rozdelenie histogramu, 

výskyt prirodzených zlomov...). Priebeh hodnôt je zvyčajne lineárny alebo exponenciálny. 

Napr. rozdiel medzi 50 % a 51 % zastúpením svahových deformácií v elementárnej jednotke 

je v skutočnosti minimálny (lineárny priebeh). Naproti tomu rozdiel medzi hodnotami 

makroseizmickej intenzity 4 a 4,5 môže v skutočnosti predstavovať rádové navýšenie hrozby, 

a teda vzťah týchto hodnôt definujeme ako exponenciálny.  

Parciálne hrozby sme rozdelili do štyroch základných skupín a pre každú skupinu sme 

zvolili rovnakú metódu škálovania: 

• Hrozby škálované na základe intenzity (seizmická hrozba a hrozba silných vetrov), 

• Hrozby škálované na základe nepriamych údajov metódou Natural Breaks (povodňová 

hrozba), 

• Hrozby škálované manuálne na základe expertného odhadu (špecifické hrozby krasovej 

krajiny) a 

• Hrozby (hrozba snehových lavín, hrozba svahových pohybov, hrozba vodnej erózie) 

škálované na základe plošného zastúpenia fenoménu reprezentujúceho danú hrozbu – napr. 

podiel svahových deformácií na plochu jednotky. Tieto hrozby majú priamy kvantitatívny 

vzťah k vyjadreniu hrozby. Snažili sme sa o zachovanie násobného pomeru medzi druhou 

(strednou) a treťou (vysokou) kategóriou hrozby (prvá kategória je ohraničená hodnotou 0, 

a preto jej nie je možné priradiť násobný pomer). Napr. ak je v tretej kategórií hrozby 
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v priemere päťkrát väčšie zastúpenie svahových deformácií ako v druhej kategórií je 

päťkrát väčšia aj samotná hrozba.  

 

Seizmická hrozba 

Priemerné hodnoty makroseizmickej intenzity v elementárnych jednotkách sme 

škálovali do 3 kategórií (obr. 32) na základe klasifikácie zemetrasení podľa modifikovanej 

Mercalliho stupnice (môžeme stotožniť účinky so stupnicou MSK). Zemetrasenie intenzity 5 

sa prejavuje nasledovne: pocítia ho aj ľudia, nachádzajúci sa vonku, spiaci ľudia sa zobudia, 

tekutiny sa vlnia, ľahšie predmety sa posúvajú, dvere a obrazy sa hýbu, kyvadlové hodiny 

zastavujú... Zemetrasenie intenzity 6 pocíti väčšina ľudí vonku i vnútri, mnoho ľudí vybieha 

z budov, strácajú rovnováhu, ťažký nábytok sa posúva, rozozvučia sa zvony a objavujú sa 

trhliny v omietke. Zemetrasenie intenzity 7 je pociťované aj ľuďmi, ktorí idú v motorových 

vozidlách, objavujú sa trhliny v múroch, zle postavené budovy sa rútia a vodné plochy sa 

vlnia (Panza, [b. r.] ).  

Do kategórie 1 (nízka hrozba) sme zaradili elementárne jednotky, ktoré majú priemerné 

hodnoty makroseizmickej intenzity v rozmedzí 5º – 6,5º MSK. Do kategórie 2 (stredná 

hrozba) boli zaradené jednotky s hodnotami 6,5º – 7º MSK a do najviac ohrozenej kategórie 3 

(vysoká hrozba) jednotky s hodnotami nad 7º MSK (obr. 32).  

 

Hrozba silných vetrov 

Priemerné hodnoty 50-ročných maximálnych 10-minútových priemerných rýchlostí 

vetra v elementárnych jednotkách sme škálovali na základe Beaufurtovej stupnice, ktorá 

popisuje účinky vetra pre 13 kategórií (od 0 po 12).  

Kategória 7 – prudký vietor (13,9 – 17,1 m.s-1, 50 – 61 km.hod-1) je charakterizovaná 

vetrom, ktorý ohýba celé stromy a chôdza proti vetru je obtiažna. Pri kategórií 8 – búrlivý 

vietor (17,2 – 20,7 m.s-1, 62 - 74 km.hod-1) sa lámu konáre a normálna chôdza proti vetru je 

nemožná. Vietor kategórie 9 – víchrica (20,8 – 24,4 m.s-1, 75 – 88 km.hod-1) spôsobuje 

menšie škody na stavbách, strháva komíny a škridly a odlamujú sa hrubšie konáre. Pri 

kategórií 10 – silná víchrica (24,5 – 28,4 m.s-1, 89 - 102 km.hod-1) vietor vyvracia celé 

stromy, spôsobuje väčšie škody na stavbách. Pri kategórií 11 – mohutná víchrica (28,5 – 32,6 

m.s-1, 103 – 117 km.hod-1) je vyvrátených alebo zlomených mnoho stromov a vietor 

spôsobuje rozsiahle materiálne škody. Kategória 12 – orkán (viac ako 32,7 m.s-1, viac ako 118 

km.hod-1) má najničivejšie účinky (Tornáda..., [b. r.]).  
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Do kategórie nízkej hrozby silných vetrov boli zaradené elementárne jednotky, ktorých 

priemerná rýchlosť vetra mala podľa Beaufortovej stupnice charakter prudkého vetra 

a búrlivého vetra. Do kategórie 2 (stredná hrozba) sme zaradili vietor charakteru víchrice a do 

kategórie 3 (vysoká hrozba) vietor charakteru silnej víchrice a mohutnej víchrice (obr. 33). 

 
Obr. 32 Seizmická hrozba 

 
Obr. 33 Hrozba silných vetrov 
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Povodňová hrozba (potenciál) 

Povodňová hrozba (celkový syntetický geoekologický potenciál) v našom hodnotení 

bola zameraná skôr na hrozbu bleskových povodní (nižšia hierarchická úroveň) a vyjadrená 

v hodnotách od 0 do 1,3. Tieto hodnoty iba nepriamo vyjadrujú hodnotu hrozby (so 

zvyšujúcim sa číslom stúpa aj hrozba), a preto sme súbor hodnôt rozdelili pomocou metódy 

Natural Breaks do 3 kategórií, aby sme tak získali oblasti, ktoré sa čo najviac do seba odlišujú 

(obr. 34). Nivám veľkých riek (vyššia hierarchická úroveň) sme priradili najvyššiu kategóriu 

hrozby, pretože toto územie v sebe kumuluje potenciál pre bleskové aj regionálne povodne. 

Toto zjednodušené vnímanie však nemusí byť vždy optimálne (viď rozbor v kapitole Diskusia 

a Záver).  

  

Špecifické hrozby krasovej krajiny 

Špecifické hrozby krasovej krajiny sme vyjadrili v elementárnych jednotkách, ktoré 

majú viac ako 65 % zastúpenie mezozoických hornín podľa geologickej mapy Lexa et al. 

2000 doplnenú o územia v Maďarsku na základe mapy Fülöp 1984. V týchto jednotkách sme 

manuálne reklasifikovali hodnoty percentuálneho zastúpenia litologického komplexu 

vápence, dolomity veku anis-karn do troch kategórií, aby sme dosiahli čo najväčšiu zhodu 

s expertnou mapou rozšírenia stupňov geomorfologickej hrozby krasových regiónov 

Slovenska a sprístupnených jaskýň (Jakál, 2006) (obr. 16), ktorá bola vytvorená iba pre 

územie Slovenska. Takýmto spôsobom sme rozšírili najviac ohrozené územie Slovenského 

krasu do Maďarska (Aggtelekský kras). Ďalšie krasové územia v Maďarsku majú iba malé 

zastúpenie litologického komplexu vápence, dolomity veku anis-karn a ani podľa dostupnej 

literatúry a všeobecných poznatkov nie je toto územie ohrozené hrozbami v krase (obr. 35).  
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Obr. 34 Povodňová hrozba 

 

 
Obr. 35 Špecifické hrozby krasovej krajiny 
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Hrozba snehových lavín 

Hrozbu snehových lavín sme vyjadrili ako podiel plochy lavínových dráh na celkovej 

ploche elementárnych jednotiek. Hodnoty sa pohybovali v rozmedzí 0 až 28 % a rozdelili sme 

ich pomocou násobného pomeru 3 medzi druhou a treťou kategóriou (obr. 36). 

 

Hrozba svahových pohybov 

Hrozbu svahových pohybov sme vyjadrili ako podiel plochy svahových deformácií na 

celkovej ploche elementárnych jednotiek. Hodnoty sa pohybovali od 0 do 91 %. Násobný 

pomer medzi druhou a treťou kategóriou bol 5,5 (obr. 37). 

 

Hrozba vodnej erózie poľnohospodárskej pôdy 

Hrozbu vodnej erózie sme vyjadrili ako pomer vodnej erózie pôdy (definovaný na 

základe dát PESERA) a prípustnej erózie pôdy. V elementárnych jednotkách sme násobný 

pomer medzi druhou a treťou kategóriu definovali 23 (obr. 38). 

 
Obr. 36 Hrozba snehových lavín 
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Obr. 37 Hrozba svahových pohybov 

 

 
Obr. 38 Hrozba vodnej erózie poľnohospodárskej pôdy 
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6.1.2 Stanovenie váhových hodnôt  

 

Parciálne hrozby vyjadrené pomocou kvantitatívnych dát sme rozdelili do 3 kategórií 

hrozby (1 – nízka, 2 – stredná a 3 – vysoká). Kategóriám sme priradili váhové hodnoty, ktoré 

znižujú alebo zvyšujú ich vplyv pre dve syntetické charakteristiky: 1. celkovú hodnotu hrozby 

(odvodenú na základe strát na ľudských životoch a materiálnych strát) a 2. pre 

pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu.  

Podobný prístup bol použitý aj v práci Minár et al. 2006, autori avšak nemali prístup 

k overiteľným a verifikovateľným empirickým dátam, a preto použili iba všeobecné poznatky 

a bližšie nešpecifikované dátové zdroje. V dizertačnej práci sme sa snažili pri stanovovaní váh 

vychádzať z empirických údajov. Údaje o úmrtiach sme získali zo štatistických údajov 

Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization) a Štatistického úradu 

Slovenskej republiky a pre vyčíslenie ekonomických strát sme oslovili poisťovne na 

Slovensku. Pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu sme váhové hodnoty 

definovali na základe systémovej schémy (obr. 39) a všeobecných poznatkov. 

 

Straty na ľudských životoch 

Svetová zdravotnícka organizácia poskytuje na portáli European Detailed Mortality 

Database (http://data.euro.who.int/dmdb/) dáta o úmrtiach podľa medzinárodnej štatistickej 

klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie 

(MKCH-10). Je možné získať údaje o veľkosti populácie, počte zomrelých, percentuálnom 

podiele všetkých zomrelých, štandardizovanej úmrtnosti (na 100 000 obyvateľov) a hrubej 

miery úmrtnosti (na 100 000 obyvateľov). Klasifikácia je rozdelená na 21 hlavných kapitol, 

ktoré sa ďalej delia na podkapitoly. Dvadsiata kapitola Vonkajšie príčiny chorobnosti 

a úmrtnosti definuje úmrtia na základe vonkajších udalostí a okolností. Podkapitola Nehody 

obsahuje podkapitolu Iné vonkajšie príčiny náhodných poranení a tá podkapitolu Poškodenie 

účinkom prírodných síl, v ktorej sa nachádza 10 kategórií príčin úmrtí: 

1. Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou (X30), 

2. Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom (X31), 

3. Popálenie slnečným svetlom (X32), 

4. Obeť blesku (X33), 

5. Obeť zemetrasenia (X34), 

6. Obeť výbuchu sopky (X35), 
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7. Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme (X36), do ktorej zaraďujeme 

zavalenie bahnom v rozsahu pohromy a nepatrí sem zemetrasenie, dopravná nehoda pri 

zrážke s lavínou alebo nepohybujúcou sa zosunutou pôdou, 

8. Obeť ničivej víchrice (X37), do ktorej zaraďujeme snehovú fujavicu, prietrž mračien, 

cyklón, hurikán, tornádo, mohutný lejak, dopravné vozidlo strhnuté búrkou z cesty (nepatrí 

sem zrútenie hrádze alebo inej stavby, ktoré zapríčinilo pohyb pôdy a prílivovú vlnu 

zapríčinenú búrkou), 

9. Obeť záplavy (X38), do ktorej zaraďujeme záplavu, povodeň zo vzdialenej búrky 

veľkého rozsahu, ktorá vzniká z roztopeného snehu alebo priamo z búrky (nepatrí sem 

zrútenie hrádze alebo inej stavby, ktoré zapríčinilo pohyb pôdy, prílivovou vlnou alebo 

zapríčinenú búrkou) a 

10. Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody (X39). 

Z databázy sme spracovali údaje za roky 2002, 2003, 2004, 2005 a 2008, pre ktoré majú 

všetky štáty na území Západných Karpát dostupné údaje. Vypočítali sme priemerné hodnoty 

nasledujúcich ukazovateľov za každý štát samostatne a pre všetky štáty: štandardizovaná 

úmrtnosť, hrubá miera úmrtnosti a percentuálny podiel všetkých zomrelých. Ukazovateľ počet 

zomrelých sme vyjadrili sčítaním hodnôt v rámci každej kategórie za všetky štáty spolu. 

Na základe týchto hodnôt sme zoradili kategórie úmrtnosti do poradovej škály 

a vypočítali násobné koeficienty medzi jednotlivými kategóriami úmrtností (tab. 8). Pre 

stanovenie váhových hodnôt sme však použili iba koeficienty z ukazovateľa Počet zomrelých 

pre Slovensko (1996-2010), pretože sme získali údaje pre dlhší pozorovací rad a Slovensko 

podkladáme za zdrojovú oblasť Západných Karpát. Údaje za iné štáty môžu byť skreslené, 

pretože zasahujú do Západných Karpát iba okrajovo. 

Počet zomrelých pre Slovensko (1996 -
2010) Počet zomrelých pre 5 štátov 

názov Sú čet Koef. názov Sú čet Koef.  

X30 Poškodenie chladom 2106 1053,0 X30 Poškodenie chladom 4521 904,2 

X38 Obeť záplavy 52 26,0 X36 Obeť lavíny, zosuvu… 110 22,0 

X33 Obeť blesku 31 15,5 X33 Obeť blesku 76 15,2 

X36 Obeť lavíny, zosuvu… 17 8,5 X30 Poškodenie horúčavou 49 9,8 

X34 Obeť zemetrasenia 17 8,5 X38 Obeť záplavy 11 2,2 

X30 Poškodenie horúčavou 14 7,0 X37 Obeť víchrice 10 2,0 

X39 Iné.. 3 1,5 X32 Obeť popálenia… 10 2,0 

X37 Obeť víchrice 2 1,0 X39 Iné.. 6 1,2 

X35 Obeť výbuchu sopky 0   X34 Obeť zemetrasenia 5 1,0 

X32 Obeť popálenia… 0   X35 Obeť výbuchu sopky 0   
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Percento všetkých zomrelých pre 5 štátov Hrubá mier a úmrtnosti pre 5 štátov 

názov Priemer  Koef. názov Priemer  Koef.  

X30 Poškodenie chladom 0,140 150,1 X30 Poškodenie chladom 1,497 168,1 
X36 Obeť lavíny, zosuvu… 0,006 6,6 X36 Obeť lavíny, zosuvu… 0,058 6,5 
X33 Obeť blesku 0,002 2,6 X33 Obeť blesku 0,024 2,7 
X38 Obeť záplavy 0,002 2,0 X30 Poškodenie horúčavou 0,019 2,1 
X30 Poškodenie horúčavou 0,002 1,9 X38 Obeť záplavy 0,018 2,0 
X37 Obeť víchrice 0,002 1,6 X37 Obeť víchrice 0,015 1,7 
X39 Iné.. 0,001 1,1 X34 Obeť zemetrasenia 0,010 1,2 
X34 Obeť zemetrasenia 0,001 1,1 X39 Iné.. 0,010 1,2 
X32 Obeť popálenia… 0,001 1,0 X32 Obeť popálenia… 0,009 1,0 
X35 Obeť výbuchu sopky 0,000   X35 Obeť výbuchu sopky 0,000   

Tab. 8 Kategórie úmrtnosti definované na základe rôznych ukazovateľov 
 

Násobné koeficienty odvodené z týchto údajov sme použili na stanovenie váhových 

hodnôt pre celkovú hodnotu hrozby (variant C). Pri použití týchto dát je však potrebné počítať 

s určitou chybovosťou a nepresnosťou z nasledovných príčin:  

Kategórie úmrtnosti MKCH-10 nie sú rovnaké ako parciálne hrozby, ktoré vstupujú do 

syntetického hodnotenia (napr. kategória príčin úmrtnosti X36 Obeť lavíny, zosuvy pôdy 

a iných pohybov zeme v sebe zahŕňa hrozbu snehových lavín, hrozbu svahových pohybov 

a špecifické hrozby krasovej krajiny.  

Niektoré príčiny úmrtnosti majú zrejme nadhodnotené údaje, čo môže byť spôsobené 

neurčitosťou pri určovaní iba jednej kategórie úmrtnosti. Kategória X34 Obeť zemetrasenia 

uvádza, že na Slovensku za 14 rokov zomrelo v dôsledku zemetrasenia 17 ľudí. Toto číslo sa 

javí ako nepravdepodobné, nie je však možnosť overiť, či sa do tejto kategórie nezaraďujú 

napr. aj úmrtia na zlyhanie srdca, ktoré mohlo byť vyvolané otrasmi zeme. Výskyt 

zemetrasenia s ničivými následkami na životoch má v Západných Karpatoch dlhšiu časovú 

návratnosť. Posledné veľké zemetrasenie so stratami na ľudských životoch bolo v roku 1763 

a spôsobilo 63 úmrtí. Pokiaľ by sa takéto zemetrasenie objavilo aj v súčasnosti spôsobilo by 

zrejme oveľa väčšie straty na životoch. 

Niektoré kategórie príčin úmrtnosti majú zrejme podhodnotené údaje. Kategória X36 

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme udáva pre Slovensko za 14 rokov iba 17 

obetí, čo sa pri lavínach môže javiť ako veľmi málo. Toto môže byť spôsobené tým, že do 

štatistiky sú zrejme zahrnuté iba obete lavíny so slovenskou štátnou príslušnosťou.  
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Materiálne škody 

Pre získanie údajov o materiálnych škodách spôsobených prírodnými hrozbami sme 

oslovili takmer všetky poisťovne zaoberajúce sa poisťovaním majetku proti škodám 

spôsobených prírodnými hrozbami, ktoré pôsobia na Slovensku (ČSOB Poisťovňa, a.s.; 

Generali Poisťovňa, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s.; 

Union poisťovňa, a.s.; Wüstenrot poisťovňa, a.s.).  

Údaje sme získali z dvoch poisťovní. Prvou je Generali Poisťovňa, a.s., ktorá nám 

poskytla údaje za obdobie 5 rokov (2007 – 2011) o počte poistných udalostí spôsobených 

prírodnými živlami rozdelených podľa vlastných kategórií. Druhá poisťovňa, ktorá nám 

z oslovených poskytla údaje si neželala byť menovaná. Tá poskytla údaje o počte poistných 

udalostí a o nákladoch v € za obdobie 6 rokov (2006 – 2011). Počty poistných udalostí pre 

tieto dve poisťovne sa takmer zhodujú. Určité nezrovnalosti sú spôsobené tým, že dané 

poisťovne nemajú rovnaké kategórie a mierne sa líši aj sledované obdobie.  

Na definovanie váh sme použili databázu z nemenovanej poisťovne, kde sme zoradili 

poistné udalosti podľa ich počtu a podľa nákladov v € do poradovej škály a vyjadrili pomer 

medzi kategóriami (tab. 9). 

Počet poistných udalostí Náklady na poistné udalosti 

Názov po čet koef. Názov € koef.  

Záplava, povodeň 1 330  133,0 Záplava, povodeň 4 411 979 814,0 

iné nešpecifikované 1 113  111,3 Požiar 1 136 594 209,7 

Víchrica 677  67,7 Víchrica 535 026 98,7 

Atmosférické zrážky 379  37,9 Krupobitie 248 160 45,8 

Krupobitie 371  37,1 iné nešpecifikované 208 637 38,5 

Úder blesku  359  35,9 Úder blesku  130 479 24,1 

Požiar 263  26,3 Pád predmetu  97 550 18,0 

Tiaž snehu  117  11,7 Atmosférické zrážky 84 349 15,6 

Pád predmetu  105  10,5 Zosuv pôdy  52 343 9,7 

Pád stromov  43  4,3 Tiaž snehu  30 274 5,6 

Výbuch  17  1,7 Pád stromov  17 697 3,3 

Zosuv pôdy  10  1,0 Výbuch  5 420 1,0 

Tab. 9 Počet poistných udalostí a náklady na poistné udalosti 
 

Násobné koeficienty sme použili pre stanovene váhových hodnôt pre celkovú hodnotu 

hrozby (variant C). Podobne ako pri úmrtnosti je potrebné počítať s určitou chybovosťou 

a nepresnosťou dát z nasledujúcich príčin: 

Poistné udalosti sa týkajú iba materiálnych škôd, ktoré boli spôsobené priamo fyzickým 

osobám, a ktoré požiadali o preplatenie danej škody. Škody spôsobené právnickým osobám 
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(firmy, organizácie) nie je možné spoľahlivo vyčísliť. Napríklad ekonomické straty spôsobené 

nízkymi teplotami (praskanie železničných koľají, meškajúce vlaky, zastavenie lodnej 

dopravy, zvyšujúca sa spotreba elektriny...) nie je možné priamo vyjadriť.  

V týchto dátach nie sú vyjadrené nepriame straty. Napríklad stratou pôdy vplyvom 

erózie zaniká aj jej možnosť ďalšieho využitia. Nepriama strata predstavuje hodnotu 

poľnohospodárskych plodín, ktoré by mohli byť v budúcnosti na danej pôde vypestované. 

 

Váhové hodnoty pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu 

Vytvorili sme systémovú schému (obr. 39), ktorá definuje reťazec vzťahov, a pomocou 

ktorej je možné definovať váhové hodnoty pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho 

efektu.  

Najväčší kumulatívny efekt má hrozba zemetrasenie, ktorá môže vyvolať vznik 

svahových pohybov a snehových lavín (tie zvyšujú vodnú eróziu pôdy), povodní (pretrhnutie 

hrádzí) a vznik kolapsov a subsidencie v krase. Stredný kumulatívny efekt majú svahové 

pohyby (ovplyvňujú vodnú eróziu a povodne), snehové lavíny (ovplyvňujú vodnú eróziu), 

povodne (ovplyvňujú svahové pohyby, kolapsy v krase a vodnú eróziu) a povodne. Najmenší 

predpoklad pre reťazenie hrozieb majú klimaticky podmienené hrozby (hrozba silných vetrov 

a vodná erózia pôdy spolu so špecifickými hrozbami krasovej krajiny (v menšej miere 

ovplyvňujú svahové pohyby a povodne).  

V systémovej schéme sú vyjadrené okrem iného aj úmrtia a ekonomické straty 

spôsobené prírodnými procesmi, ktoré boli použité pri stanovení váh pre celkovú hodnotu 

hrozby. Taktiež je vyjadrený aj percentuálny podiel strednej a vysokej ohrozenosti územia, 

ktorý bol použitých pri definovaní váhových hodnôt pre celkovú hodnotu hrozby (variant C). 
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Obr. 39 Systémová schéma a reťazec vzťahov 

 

 

6.1.3 Vyjadrenie rôznych scenárov hrozbových regiónov 

 

Parciálnym hrozbám škálovaným do troch kategórií sme priradili váhové hodnoty, ktoré 

sme následne v každej elementárnej jednotke sčítali a celkový súbor hodnôt rozdelili 

pomocou metódy Natural Breaks do troch kategórií. Pre vyjadrenie celkovej hodnoty hrozby 

sme vytvorili 3 scenáre a pre vyjadrenie pravdepodobnosti vytvorenia kumulatívneho efektu 

jeden scenár.  

 

Celková hodnota hrozby (na základe škálovaných hodnôt) 

Scenár A 

Tento scenár vyjadruje hodnotu hrozby na základe rovnocenných váhových hodnôt pre 

všetky parciálne hrozby. Územie bez hrozby (váhová hodnota 0), predstavuje územia, kde 

daná hrozba nemá predpoklad pôsobiť (hrozba snehových lavín sa viaže na 2,4 % a 
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špecifických hrozieb krasovej krajiny na 1,5 % územia). Pre nízky stupeň je stanovená 

hodnota 1, stredný 2 a vysoký 3. Hrozbové regióny vyjadruje obr. 41. 

Scenár B 

V tomto scenári boli váhové hodnoty pre jednotlivé kategórie hrozieb definované podľa 

práce Minár et al. 2006 (tab. 10). Stanovenie váhových hodnôt vychádzalo z určitých znalostí 

o parciálnych hrozbách, ktoré ale neboli systematicky podložené empirickými dátami. Keďže 

dizertačná práca vychádza z vyššie uvedenej práce, stanovenie rovnakých váh nám slúži na 

kontrolu oboch výsledkov. Veterná erózia pôdy v práci Minár et al. 2006 bola nahradená 

hrozbou silných vetrov, pričom váhové hodnoty zostávali rovnaké. Silné vetry síce spôsobujú 

veľké priame materiálne straty, ale nepriame straty spôsobné veternou eróziou pôdy (zníženie 

úrodnosti pôdy) môžu byť tiež pomerne vysoké. Hrozbové regióny vyjadruje obr. 42. 

  
Hrozba 
→ Zemetrasenie  Svah. 

pohyby  
Hrozby v 

krase 
Snehové 

lavíny 
Vodná 
erózia 

Povod ňov
á hrozba 

Silné 
vetry  

ka
te

gó
ria

 nízka  0 1 1 0 1 1 0 

stredná  1 3 2 3 2 3 1 

vysoká  2 5 3 5 3 5 2 

Tab. 10 Váhové hodnoty pre celkovú hodnotu hrozby podľa Minár et al. 2006 
 

Scenár C 

Váhové hodnoty pre vyjadrenie scenára C sme určili na základe štatistických 

ukazovateľov pre straty na ľudských životoch (tab. 8) a materiálne straty (tab. 9). Celkovú 

vierohodnosť znižujú určité skutočnosti, ktoré sú analyzované v kapitole 6.1.2. Použité dáta 

sú však najlepšie empirické dáta, ktoré sa nám podarilo získať a spracovať.  

Stanovanie váhových hodnôt pre scenár C 

Pre oba ukazovatele (straty na ľudských životoch a materiálne straty) sme násobné 

koeficienty medzi jednotlivými kategóriami hrozieb znormovali do stupnice od 1 do 11. 

Sčítali sme váhové hodnoty a získali tak celkovú váhovú hodnotu pre danú hrozbu (tab. 11). 

Pomer medzi ukazovateľmi sme stanovili na 1 : 1.  

Keďže kategórie hrozieb v použitých štatistických ukazovateľoch (straty na ľudských 

životoch a materiálne straty) a hodnotené hrozby v dizertačnej práci nie sú rovnaké, pre určité 

kategórie sme hodnoty priradili na základe všeobecných poznatkov. Napr. pre kategóriu úmrtí 

X36 Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme bola definovaná váhová hodnota 4. Túto 

hodnotu sme rozdelili medzi hrozby vstupujúce do syntetického hodnotenia nasledovne: 

hrozba lavín = 3,5, hrozba zosuvov = 0,3 a hrozby v krase = 0,2. 
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Straty na ľudských 
životoch Váha Materiálne straty Váha  Celková hodnota Váha  

Povodňová hrozba 11,0 Povodňová hrozba 10,0 Povodňová hrozba 21 

Zemetrasenie 4,0 Hrozba silných vetrov 2,1 Zemetrasenie 4 

Hrozba snehových 
lavín 

3,5 
Hrozba svahových 

pohybov 
1,0 

Hrozba snehových 
lavín 

3,5 

Hrozba silných 
vetrov 

1,0 Hrozba vodnej erózie 1,0 
Hrozba silných 

vetrov 
3,1 

Hrozba svahových 
pohybov 

0,3 
Hrozba snehových 

lavín 
0,0 

Hrozba svahových 
pohybov 

1,3 

Hrozby v krasovej 
krajine 

0,2 
Hrozby v krasovej 

krajine 
0,0 

Hrozba vodnej 
erózie 

1 

Hrozba vodnej 
erózie 

0,0 Zemetrasenie 0,0 
Hrozby v krasovej 

krajine 
0,2 

Tab. 11 Váhové hodnoty definované na základe štatistických ukazovateľov  
(zoradené od najväčšej hodnoty po najmenšiu) 

 

V ďalšom kroku sme celkovú váhovú hodnotu dali do súvislosti s plochou, na ktorej sa 

daná hrozba môže vyskytovať. Nie všetky hodnotené hrozby sa vyskytujú na celom území 

Západných Karpát, čo zvyšuje alebo znižuje ich váhu. Napr. hrozba snehových lavín je 

významná iba pre 2,4 % územia Západných Karpát (tab. 12). Pokiaľ si pod váhovou hodnotou 

3,5 pre hrozbu snehových lavín predstavíme počet mŕtvych, tak lavíny, ktoré sa vyskytujú na 

2,4 % rozlohy územia (2 200 km2) spôsobili za určité obdobie 3,5 mŕtvych. Váhová hodnota 

21 pre povodňovú hrozbu potom znamená, že povodne spôsobili 21 mŕtvych, pričom pôsobia 

na 100 % rozlohy územia (87 800 km2). Pri vyjadrení na plochu (
BáDEBá DEF5EG(

HIEJD(
� 100) je to 

0,15 mŕtvych/km2 pre snehové lavíny a 0,02 mŕtvych/km2 pre povodne. 

Vzťah medzi váhovou hodnotou hrozby a územím, na ktorom pôsobí, pre tri kategórie 

hrozby (nízka, stredná a vysoká) môžeme vyjadriť pomocou vzťahu 

 �14�   K& �  �0L0 )  ��L� )  �MLM  

kde 

VH  je celková váhová hodnota hrozby, 

�0,�,M je percentuálny podiel rozlohy každej kategórie hrozby (nízka, stredná a vysoká) a 

L0,�,M  je hľadaná váhová hodnota definovaná pre každú kategóriu hrozby. 

Zároveň máme definované násobné pomery (N0, N�, NM ) medzi jednotlivými 

kategóriami. Pre hrozby, ktoré sú vyjadrené pomocou percentuálneho zastúpenia fenoménu 

(lavíny, svah. pohyby a vodná erózia) je násobný pomer odvodený od strednej hodnoty 

intervalu. Pre hrozby, ktoré boli škálované na základe intenzity (zemetrasenie, silné vetry) 

sme definovali exponenciálny pomer (0,1_1_10) a pre hrozby škálované na základe 



86 

 

expertného odhadu (špecifické hrozby krasovej krajiny) a nepriamych údajov (povodňová 

hrozba) sme zvolili násobný pomer 1_2_3. 

Hľadané váhové hodnoty (X1, X2 a X3) sú teda v rovnakom pomere ako násobné 

pomery (L1, L2, L3). Hodnotu X1 vieme vyjadriť pomocou X3 a X2 podľa vzťahov 15a, 15b, 

15c a 16. Pomocou vzťahu (17) sme vypočítali X1 a následne podľa vzťahov 15a a 15b aj 

hodnoty X2 a X3.  

 

�15O� 
L0

L�
�  

N0

N�
 P  L� �  

L0 N�

N0
 

     

�15Q� 
L�

LM
�  

N�

NM
 P  LM �  

L�NM

N�
 

 

�15�� 
L0

LM
�  

N0

NM
 P  LM �  

L0NM

N0
 

�16� K& �  �0 � L0 )  �� � L0
N�

NM
) �M �

L0NM

N0
 �17� L0 �  

K&

�0 )  ��
N�
N0

 ) �M  NM
N0

 
  

 

  
Plocha (%) Násobný pomer Váhová hodnota 

P3 P2 P1 L3 L2 L1 X3 X2 X3 

lavíny (VH = 3,5) 1,20 0,50 0,70 1,51 6,55 19,05 0,29 1,24 3,62 

povod ňová h. (VH=21) 47,40 36,80 15,80 1,00 2,00 3,00 0,12 0,25 0,37 

 kras (VH=0,2) 0,30 0,70 0,50 1,00 2,00 3,00 0,06 0,13 0,19 

zemetrasenie (VH=4) 35,30 53,50 11,10 0,10 1,00 10,00 0,00 0,02 0,24 

svahové poh. (VH=1,3) 70,50 23,20 6,30 1,50 9,80 54,00 0,00 0,02 0,10 

silné vetry (VH=3,10) 12,50 65,60 21,90 0,10 1,00 10,00 0,00 0,01 0,11 

vodná erózia (VH=1) 27,80 56,30 15,90 0,01 0,13 2,62 0,00 0,00 0,05 

Tab. 12 Plocha, násobné pomery a váhové hodnoty pre jednotlivé kategórie hrozieb 
 

Po vyjadrení celkovej hodnoty hrozby pomocou váhových hodnôt odvodených na 

základe štatistických ukazovateľov (scenár C) a rozdelení do 3 kategórií metódou Natural 

Breaks nezískame podobnú štruktúru ako pri scenári A a B (obr. 40a). Spôsobuje to 

nerovnomerné rozdelenie súboru, v ktorom sa nachádzajú extrémne vysoké hodnoty hrozby 

kvôli lavínovej a povodňovej hrozbe (nivy), ktoré ale zaberajú malé plochy územia.  

Pri rozdelení súboru do 7 kategórií (obr. 40b) sa objavuje štruktúra podobná s variantom 

A a B. Celý súbor hodnôt je v rozmedzí 0,133-4,145 (1. kat. 0,133-0,215, 2 kat. 0,215-0,328, 

3 kat. 0,328-0,424, 4. kat. 0,424-0,544, 5. kat. 0,544-0,902, 6. kat. 0,902-1,752 a 7 kat. 1,752-

4,144). Po zlúčení kategórií 4 až 7 do vysokej hrozby, kategórií 2 a 3 do strednej hrozby sme 

získali štruktúru (obr. 43) podobnú variantu A a B. 
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Obr. 40 Celková hodnota hrozby rozdelená do 3 (A) a 7 (B) kategórií 

 

Vyjadrenie celkovej hodnoty hrozby na základe niekoľkých scenárov (A,B,C) prináša 

v detailnom pohľade rôzne výsledky, no v celkovej štruktúre môžeme pozorovať určité stále 

oblasti (regióny), ktoré sa objavujú pri každom delení. 

Najviac ohrozené oblasti (regióny) 

Medzi najviac ohrozené oblasti patrí oblasť Vysokých Tatier s vysokou hrozbou 

snehových lavín, svahových pohybov, povodní a silných vetrov. Pri variante C sa toto územie 

rozširuje aj do Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, kde vysoké kategórie hrozby dosahujú hrozby 

silných vetrov a snehových lavín.  

Ďalšou najviac ohrozenou oblasťou je oblasť Súľovských vrchov, Žilinskej kotliny, 

juhovýchodná časti Javorníkov, Kysuckej vrchoviny a Kysuckých Beskýd. Táto sa viaže na 

zvýšenú hrozbu zemetrasenia a svahových pohybov.  

Treťou oblasťou je oblasť Beskydského predhoria, severu Slanských vrchov a Košickej 

kotliny a juhovýchodnej časti Spišsko-šarišského medzihoria. Na tomto území dosahujú 

vysoké kategórie hrozby svahové pohyby, vodná erózia pôdy a povodňová hrozba. 

Prechodné oblasti (regióny) 

Medzi prechodné oblasti patrí oblasť Podunajskej pahorkatiny spolu s Myjavskou 

pahorkatinou, južnou časťou Bielych Karpát a s Chvojníckou pahorkatinou. Vysokú kategóriu 

hrozby tu dosahuje povodňová hrozba (nivy riek) a vodná erózia pôdy.  

Ďalšia prechodná oblasť sa nachádza na severovýchode Slovenska a juhu Poľska 

(Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina a Nízke Beskydy v Poľsku). Tu prevládajú 

svahové pohyby, silné vetry a vodná erózia. 
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Najmenej ohrozené oblasti 

Najmenej ohrozená oblasť na základe celkovej hodnoty hrozby sa nachádza v 

Juhoslovenskej kotline, Revúckej vrchovine, Stolických vrchoch, Volovských vrchoch, 

Cerovej vrchovine, juhu Košickej kotliny a v celej oblasti Západných Karpát v Maďarsku.  

Menšie časti sa nachádzajú na území Západných Karpát v Rakúsku a juhovýchodnej 

časti Česka. 

 

Pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu (na základe škálovaných hodnôt) 

Pre vyjadrenie pravdepodobnosti vytvorenia kumulatívneho efektu sme použili váhové 

hodnoty použité v práci Minár et al. 2006. Tieto boli definované na základe systémovej 

schémy a všeobecných poznatkov. V práci Minár et al. 2006 autori nehodnotili hrozbu silných 

vetrov, ale hrozbu veternej erózie poľnohospodárskej pôdy. Keďže pravdepodobnosť 

vytvorenia kumulatívneho efektu je približne rovnaká, váhové hodnoty zostali v tomto 

prípade nezmenené (tab. 13). 

 

  
Hrozba 
→ Zemetrasenie  Svah. 

pohyby 
Hrozby 
v krase 

Snehové 
lavíny 

Vodná 
erózia  

Povod ňová 
hrozba 

Silné 
vetry 

ka
te

gó
ria

 

nízka  0 0 0 0 0 1 0 

stredná  3 2 1 1 0 2 0 

vysoká  6 4 2 3 0 3 1 

Tab. 13 Váhové hodnoty pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu podľa Minár et al. 2006 
 

Najväčší predpoklad pre tvorbu kumulatívneho efektu a teda reťazenia hrozieb majú 

oblasti, ktoré sa viažu na najväčšiu hrozbu výskytu zemetrasenia (obr. 44). Je to oblasť 

v okolí Štúrova, Myjavskej pahorkatiny a Žiliny.  

Prechodná oblasť sa nachádza v okolí Banskej Štiavnice, Kremnických vrchov, 

Zvolenskej kotliny a Starohorských vrchoch. Ďalšia na východe Slovenska, v oblasti 

Slanských vrchov, pričom oblasť pokračuje na sever cez Ondavskú a Laboreckú vrchovinu do 

južnej časti Poľska (Nízke Beskydy). 

Najmenší predpoklad pre vytvorenie kumulatívneho efektu majú okrajové oblasti 

Západných Karpát na západe (od Ždánického lesa smerom na sever po Podbeskydskú 

pahorkatinu), severe (v Poľsku) a juhovýchode (okolie Juhoslovenskej kotliny, Volovských 

vrchov a Tokajsko-zemplínskych vrchov v Maďarsku).  
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Obr. 41 Hrozbové regióny celkovej hodnoty hrozby (scenár A) 
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Obr. 42 Hrozbové regióny celkovej hodnoty hrozby (scenár B) 
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Obr. 43 Hrozbové regióny celkovej hodnoty hrozby (scenár C) 
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Obr. 44 Hrozbové regióny pravdepodobnosti vytvorenia kumulatívneho efektu 
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Analýza stability zaradenia kategórií 

Pomocou analýzy stability zaradenia sme sa snažili definovať oblasti, ktoré sú stabilne 

zaradené v určitej kategórií (nízka, stredná a vysoká hrozba) vo všetkých variantoch pre 

celkovú hodnotu hrozby. Hodnota -1 pre elementárnu jednotku znamená, že v sledovanom 

variante bola jednotka zaradená do nižšej kategórie hrozby. Hodnota 0 znamená žiadnu 

zmenu zaradenia a hodnota +1 alebo +2 jednotky, ktoré boli v sledovanom variante zaradené 

do vyššej kategórie.  

Scenár B vs. scenár A  

Bez zmeny kategórie bolo pri porovnaní týchto dvoch scenárov 75,2 % územia, 

jednotky v scenári B boli v porovnaní so scenárom A zaradené do nižšej kategórie na 0,3% 

územia a do vyššej kategórie na 24,4% územia.  

Scenár C vs. scenár A 

Bez zmeny kategórie bolo pri porovnaní týchto dvoch scenárov 70,5 % územia, 

jednotky v scenári C boli v porovnaní so scenárom A zaradené do nižšej kategórie na 5,0 % 

územia a do vyššej o jednu kategóriu na 24,3% územia a o dve kategórie (+2) na 0,02 % 

územia.  

Scenár C vs. scenár B 

Bez zmeny kategórie bolo pri porovnaní týchto dvoch scenárov 74,0 % územia, 

jednotky v scenári C boli v porovnaní so scenárom B zaradené do nižšej kategórie na 15,4 % 

územia a do vyššej o jednu kategóriu na 10,4% územia a o dve kategórie na 0,15 % územia.  

 

Scenár A s definovanými váhovými hodnotami 1_2_3 priraďuje trom kategóriám 

parciálnych hrozieb minimálne váhy. Je preto logické, že až ¼ územia v scenári B a C má 

vyššiu kategóriu hrozby. Prejavuje sa to v oblastiach so zvýšenou hrozbou svahových 

pohybov (severozápad Slovenska), snehových lavín (Tatry a Nízke Tatry) a povodňovej 

hrozby (nivy veľkých tokov).  

Pri porovnaní scenára C a B sa nám v scenári C zvyšuje celková hodnota hrozby a teda 

aj zaradenie do kategórií v tých jednotkách, v ktorých prevláda seizmická hrozba (okolie 

Štúrova a Malých Karpát), špecifické hrozby v krasovej krajine a lavínová hrozba. Je to 

spôsobené tým, že podľa štatistických ukazovateľov majú tieto hrozby vyššiu váhovú hodnotu 

a naopak hrozba svahových pohybov má nižšiu váhovú hodnotu ako vo scenári B (zaradenie 

do kategórie klesá v severovýchodnej časti Slovenska a na juhu Poľska). 
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Obr. 45 Analýza stability zaradenia elementárnych jednotiek do kategórií 
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6.2 Hrozbové regióny definované na základe normovaných 

hodnôt 

 

V kapitole 6.1.1 sme hrozby vyjadrené pomocou kvantitatívnych dát škálovali do troch 

kategórií, ktorým sme následne priraďovali váhové hodnoty. Týmto spôsobom sa síce 

oberáme o časť informácie obsiahnutej v kvantitatívnych dátach, tento krok je však 

opodstatnený vtedy, keď používame databázy s rôznou výpovednou hodnotou. Rozdeľujeme 

tak súbor hodnôt na kategórie, ktoré sú od seba čo najviac odlišné. 

Druhým – jednoduchším spôsobom je využitie priamych kvantitatívnych údajov 

(pracujeme s celým súborom hodnôt) a priradením váhy pre celú parciálnu hrozbu (keďže 

nemáme definované kategórie nepridávame váhové hodnoty kategóriám). Váhy môžeme 

priradiť na základe štatistických ukazovateľov alebo všeobecných poznatkov. Týmto 

spôsobom sme chceli analyzovať, či aj pri takomto zjednodušenom stanovení váh získame 

podobnú štruktúru hrozbových regiónov, ako pri definovaní váh pre tri kategórie hrozieb. 

Parciálne hrozby sú pomocou kvantitatívnych dát vyjadrené v rôznych intervaloch. 

Napríklad hrozba svahových pohybov je vyjadrená podielom plochy svahových deformácií 

na celkovej ploche elementárnej jednotky v intervale od 0 % do 100 %. Seizmická hrozba je 

vyjadrená pomocou priemernej hodnoty makroseizmickej intenzity v rozmedzí 4,7 º až 7,7º. 

Aby sme hodnoty parciálnych hrozieb mohli sčitovať znormovali sme ich do intervalu 0 až 1 

podľa vzťahu 18. 

 

�18�    /&4 �  
&4   &245

&2(3   &245
  

kde 

/&4  je normovaná hodnota hrozby 

&4  je hodnota hrozby (vyjadrená ako priemerná hodnota v elementárnej jednotke) 

&245  je minimálna hodnota hrozby z celého súboru hodnôt 

&2(3  je maximálna hodnota hrozby z celého súboru hodnôt 

 

Celková hodnota hrozby (na základe normovaných hodnôt) 

 Scenár D 

V tomto scenári nebola parciálnym hrozbám priradená žiadna váha. Tento prístup je 

podobný definovaniu váhových hodnôt 1_2_3 pre hrozby škálované do troch kategórií (scenár 
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A). Celková hodnota hrozby vznikla teda jednoduchou sumáciou normovaných hodnôt 

parciálnych hrozieb. Ich sčítaním získame súbor hodnôt, ktorý po rozdelení do 3 kategórií 

(Natural Breaks) nemá podobnú štruktúru ako rozdelenie na základe škálovaných hodnôt 

(scenár A) (obr. 46a). Je to spôsobené extrémnymi hodnotami, ktoré sa v súbore nachádzajú 

(pri škálovaní sú odstránené). Rozdelením súboru do 7 kategórií (obr. 46b) eliminujeme vplyv 

extrémnych hodnôt, ktoré budú zaradené do samostatných kategórií a nebudú tak 

ovplyvňovať zvyšný súbor hodnôt. Po zlúčení určitých kategórií môžeme definovať štruktúru 

podobnú rozdeleniu na základe škálovaných hodnôt (obr. 47).  

  
Obr. 46 Hrozbové regióny celkovej hodnoty hrozby podľa normovaných hodnôt  

- rozdelené do 3 (A) a 7 kategórií (B) 

 
Obr. 47 Hrozbové regióny celkovej hodnoty hrozby podľa normovaných hodnôt  
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 Scenár E 

Váhové hodnoty pre celkovú hodnotu hrozby sme stanovili v stupnici od 1 do 5 (tab. 

14) na základe štatistických ukazovateľov a všeobecných poznatkov. Týmito váhovými 

hodnotami sme prenásobili normovaný súbor hodnôt a sčítaním sme získali sumu hrozby pre 

každú jednotku.  

Váha 1 2 3 4 5 

Hrozba  
Kras Svah. p. Lavínová h. 

 

    Povodňová 
h. 

Vodná e. Zemetrasenie Silné vetry 
Tab. 14 Váhové hodnoty pre vyjadrenie celkovej hodnoty hrozby pre normované hodnoty  

 

Keďže v súbore hodnôt sa nachádzajú extrémne hodnoty, rozdelili sme súbor metódou 

Natural Breaks na viac kategórií (7) a zlúčili extrémne hodnoty do jednej kategórie. Pre tento 

scenár celkovej hodnoty hrozby sme zlúčili kategórie 5,6,7 do vysokej hrozby, kat. 3,4 do 

strednej hrozby a kat. 1,2 do nízkej hrozby.  

Týmto spôsobom získame podobnú štruktúru ako pri definovaní váh pre škálovaný 

súbor do troch kategórií (obr. 48).  

 

Pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu (s definovanými váhami) 

 Váhové hodnoty pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu (pre každú 

parciálnu hrozbu) sme určili na základe systémovej schémy a všeobecných poznatkov 

v stupnici 1 až 5. Týmito váhovými hodnotami sme prenásobili normovaný súbor hodnôt 

parciálnych hrozieb. Následne sme hodnoty sčítali a rozdelili do 7 kategórií, pričom sme 

zlúčili niektoré z nich. Získali sme tak štruktúru podobnú tej, ktorá vznikla na základe 

škálovaných hodnôt (obr. 49). Je teda evidentné že aj pomocou tohto prístupu (využitie 

normovaných hodnôt) môžeme dosiahnuť podobnú štruktúru hrozbových regiónov ako na 

základe zložitejšieho škálovania.  

 

Váha 1 2 3 4 5 

Hrozba  
Vodná e. 

Kras Snehové lavíny 
Svahové poh.  

Zemetrasenie 
Silné vetry Povodňová h. 

Tab. 15 Váhové hodnoty pre vyjadrenie kumulatívneho efektu pre normované hodnoty 
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Obr. 48 Hrozbové regióny celkovej hodnoty hrozby podľa normovaných hodnôt a váhových kategórií 

 
Obr. 49 Hrozbové regióny pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu podľa normovaných 

hodnôt a váhových kategórií 
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6.3 Regresná analýza 

 

Regresnou analýzou sme sa snažili vyjadriť vzťah (koreláciu) medzi sumou hrozby 

a parciálnymi hrozbami a medzi sumou hrozby a charakteristikami prírodného prostredia, 

ktoré boli vyjadrené ako priemerné hodnoty v elementárnych jednotkách. Sumu hrozby 

získame v každej elementárnej jednotke sčítaním váhových hodnôt, ktoré boli definované pre 

celkovú hodnotu hrozby (scenár B, C a D) a pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho 

efektu (váhové hodnoty definované podľa Minár et al. 2006).  

Suma hrozby vyjadrená v scenári B a C (pre celkovú hodnotu hrozby) a suma hrozby 

vyjadrená pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu na základe škálovaných 

hodnôt dosahuje malú variabilitu súboru (keďže váhové hodnoty boli definované iba pre 3 

kategórie). Aby sme dosiahli vyššiu variabilitu hodnôt v súbore a zvýšili tak výpovednú 

hodnotu regresie prepočítali sme váhové hodnoty, ktoré boli pôvodne vyjadrené pre 3 

kategórie s normovanými hodnotami (viď vzťahy 20a-g, 22a-g a 24a-g). Napr. váhové 

hodnoty pre tri kategórie (nízka, stredná, vysoká) seizmickej hrozby (vyjadrenie 

kumulatívneho efektu) sú podľa Minár et al. 2006 definované ako 0_3_6. Priemerné hodnoty 

makroseizmickej intenzity v elementárnych jednotkách sme znormovali do intervalu 0 až 1 

(0_0,5_1). Aby sme mohli každej elementárnej jednotke z tohto intervalu priradiť váhovú 

hodnotu, vyjadrili sme vzťah medzi váhovými hodnotami a normovanými hodnotami (0 = 0; 

3 = 0,5; 6 = 1). V tomto prípade je to lineárna závislosť definovaná ako váhová hodnota pre 

seizmickú hrozbu = 6 * hodnota intervalu. Rovnakým spôsobom sme vyjadrili vzťahy medzi 

váhovými hodnotami pre celkovú hodnotu hrozby – scenár B (vzťahy 20a-g), scenár C 

(vzťahy 22a-g) a váhovými hodnotami pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho 

efektu (vzťahy 24a-g) s normovanými hodnotami.  

Do viacnásobnej lineárnej regresie neboli zahrnuté elementárne jednotky v oblasti 

Zadunajských vrchov v Maďarsku, pre ktoré sme nemali k dispozícií homogénnu geologickú 

mapu a vylúčili sme aj nivy, pretože tieto areály v sebe umelo navyšovali vplyv celkovej 

hrozby (nivy sú v povodňovej hrozbe definované ako najviac ohrozené územie – tretia 

kategória). 

V programe Statgraphics Plus sme sledovali lineárne závislosti (koeficient korelácie „r“ 

a modifikovaný koeficient determinácie R2) medzi sumou hrozby (niekoľko variant) 

a nezávislými premennými – charakteristikami prírodného prostredia (tab. 16) a medzi sumou 

hrozby a parciálnymi hrozbami (tab. 17). Koeficient korelácie R2 definuje charakter závislosti 
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v hodnotách <-1 – 1>. Čím je hodnota bližšia k hodnote 1, tým je závislosť väčšia. 

Modifikovaný koeficient determinácie R2 (Adjusted R Square – Adj-R2) určuje aký podiel 

variability (odchýlok) závislej premennej sa dá vysvetliť cez regresný model, hovorí teda 

o kvalite modelu a pohybuje sa v rozmedzí 0 až 100 %. 

Pomocou viacnásobnej lineárnej regresie sme definovali vzťah medzi sumou hrozby 

a nezávislými premennými (metóda backward selection s definovaním konštanty).  

 

Nezávislé premenné vstupujúce do regresie 

• Geologická pestrosť (geo_pestr). Definovaná ako počet litologických útvarov z 

geologickej mapy Západných Karpát a priľahlých území (Lexa et al. 2000) vyjadrený na 

plochu elementárnej jednotky. 

• Hustota zlomov (zlomy_vc). Vyjadrená ako dĺžka zlomov v km na plochu elementárnej 

jednotky v km2. Databáza zlomov (zlomy predpokladané a zlomy zistené) bola získaná 

z geologickej mapy Západných Karpát a priľahlých území (Lexa et al. 2000). 

• Hrúbka kôry (kora_hr). Priemerná hrúbka kôry v elementárnych jednotkách (km) získaná 

z mapy (Janík et al. 2011). Izolínie hrúbky kôry z mapy sme zdigitalizovali, previedli na 

body (Feature Vertices to Points). Hodnoty sme extrapolovali pomocou metódy Natural 

neighbour a z vytvoreného gridu sme vypočítali priemerné hodnoty v elementárnych 

jednotkách.  

• Priemerná nadmorská výška v metroch nad morom (nad_vyska) vypočítaná z DMR. 

• Priemerný sklon v stupňoch (°) (sklon) vypočítaný z DMR. 

• Vertikálna členitosť (vc) vypočítaná ako rozdiel maximálnej a minimálnej nadmorskej 

výšky pre polomer kruhu 2 km v metroch. Vyjadrený ako priemerná hodnota 

v elementárnych jednotkách. 

• Horizontálna členitosť (hor_cl) vyjadrená ako dĺžka údolníc v km na plochu elementárnej 

jednotky v km2. 

• Priemerná ročná teplota vzduchu (teplota) (°C) vypočítaná z databázy WorldClim. 

• Priemerný ročný úhrn zrážok (zrazky) (mm) vypočítaný z databázy WorldClim. 

• Podiel lesa (les) (%) vypočítaný z databázy CORINE Land Cover. 

• Podiel poľnohospodárskej pôdy (pole) (%) vypočítaný z databázy CORINE Land Cover. 

• Celková krivosť reliéfu (krivost), vypočítaná v prostredí ArcGIS nástrojom Curvature. 

• Priemerný topografický pozičný index (tpi), ktorý definuje kotlinovú alebo vrcholovú 

polohu (viac v kapitole 5.2.7) vypočítaný z DMR. 
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Suma hrozby pre celkovú hodnotu hrozby podľa normovaných hodnôt bez definovaných 

váh 

 Suma hrozby bola definovaná na základe normovaných hodnôt (jednoduchá sumácia), 

ktorým neboli priradené žiadne váhové hodnoty (kapitola 6.2). V tab. 16 je táto hodnota 

hrozby označená ako norm_7h. Pri viacnásobnej lineárnej regresii tohto variantu sumy hrozby 

s charakteristikami prírodného prostredia je modifikovaný koeficient determinácie (Adj-R2) 

33,72 % a vzťah medzi hodnotou hrozby a nezávislými premennými definujeme ako  

(19) norm_7h = 1,54981 + 0,000967078*vc + 0,00104701*precip - 0,0765361*tmean - 
0,000934066*les - 0,000709029*nad_vys + 0,001915*agric - 0,0144483*kora_hr + 
0,118728*hor_cl + 6,31658*krivosŁ + 0,000382536*tpi 
 

Suma hrozby pre celkovú hodnotu hrozby (scenár B) 

Sumu hrozby pre jednotlivé parciálne hrozby sme získali pomocou lineárnej závislosti 

medzi váhovými hodnotami použitými v práci Minár et al. 2006 (tab. 10) s rozpätím 

normovaného intervalu hodnôt (0 – 1). Následne sme hodnoty v každej jednotke sčítali. 

(20a) seizmická hrozba (0_1_2) = 2*interval 

(20b) hrozba svahových pohybov (1_3_5) = 4*interval + 1 

(20c) hrozby v krase (1_2_3) = 2*interval + 1 

(20d) hrozba snehových lavín (0_3_5) = 5*interval + 0,166 

(20e) hrozba vodnej erózie (1_2_3) = 2*interval + 1 

(20f) povodňová hrozba (1_3_5) = 4*interval + 1 

(20g) hrozba silných vetrov (0_1_2) = 2*interval. 

V tab. 16 je suma hrozby pre tento scenár celkovej hodnoty hrozby označená ako 

norm_chh_vB. Pri viacnásobnej lineárnej regresii tejto sumy hrozby a nezávislých 

premenných je modifikovaný koeficient determinácie (Adj-R2) 33,20 % a vzťah medzi 

hodnotou hrozby a nezávislými premennými definujeme ako 

(21) norm_chh_vB = 7,53496 + 0,00251768*vc + 0,0331219*slope + 0,00261339*precip - 
0,208327*tmean - 0,00623036*les - 0,00197813*nad_vys + 0,0056274*agric - 
0,0275634*kora_hr + 0,44825*hor_cl + 11,6415*krivosŁ + 0,000856995*tpi 
 

Suma hrozby pre celkovú hodnotu hrozby (scenár C) 

Sumu hrozby pre jednotlivé parciálne hrozby sme získali pomocou závislosti (lineárnej 

alebo exponenciálnej) medzi váhovými hodnotami pre celkovú hodnotu hrozby (scenár C) 

(tab. 11) s rozpätím normovaného intervalu hodnôt (0 – 1). Parciálne sumy sme sčítali 

a získali tak celkovú sumu hrozby pre tento variant.  
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(22a) seizmická hrozba = 0,0024�RST,8UV��45GWXB(I 

(22b) hrozba svahových pohybov = 0,003�RSM,8Y�Z�45GWXB(I 

(22c) hrozby v krase = 0,125 � A/[�7\O] ) 0,0625 

(22d) hrozba snehových lavín = 0,03058�RS�,8MY��45GWXB(I 

(22e) hrozba vodnej erózie pôdy = 0,0001�RSZ,�YZ�45GWXB(I 

(22f) povodňová hrozba = 0,25 � A/[�7\O] ) 0,124 

(22g) hrozba silných vetrov = 0,0011�RST,8YZY�45GWXB(I 

V tabuľke 16 je suma hrozby pre tento scenár celkovej hodnoty hrozby označená ako 

norm_chh_vC. Pri viacnásobnej lineárnej regresii tejto sumy a nezávislých premenných je 

modifikovaný koeficient determinácie (Adj-R2) 26,67 % a vzťah medzi hodnotou hrozby 

a nezávislými premennými definujeme ako 

(23) norm_chh_vC = -0,215697 + 0,000328923*vc + 0,00675756*slope + 
0,000153784*precip + 0,0200138*tmean - 0,0014217*les + 0,000117555*nad_vys + 
0,000913373*agric + 0,0575352*hor_cl + 2,1907*krivosŁ + 0,000244084*tpi 
 

Suma hrozby pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu  

Sumu hrozby pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu sme definovali na 

základe lineárnej závislosti medzi váhovými hodnotami (tab. 13) definovanými pre 

kumulatívny efekt v práci Minár et al. 2006 a s rozpätím normovaného intervalu hodnôt (0 –

 1). Podľa získaných vzťahov sme prepočítali hodnoty pre celý súbor hodnôt. 

(24a) seizmická hrozba (0_3_6) = 6*interval 

(24b) hrozba svahových pohybov (0_2_4) = 4*interval 

(24c) hrozby v krase (0_1_2) = 2*interval 

(24d) hrozba snehových lavín (0_1_3) = 3*interval - 0,166 

(24e) hrozba vodnej erózie (0_0_0) = 0 

(24f) povodňová hrozba (1_2_3) = 2*interval + 1 

(24g) hrozba silných vetrov (0_0_1) = interval – 0,166 

V tabuľke 16 je suma hrozby pre pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu 

označená ako norm_vz_ke. Pri viacnásobnej lineárnej regresii tejto sumy a nezávislých 

premenných je modifikovaný koeficient determinácie (Adj-R2) 28,22 % a vzťah medzi 

hodnotou hrozby a nezávislými premennými definujeme ako 

(25) norm_vz_ke = 4,1704 - 0,186989*pest_area + 0,00261989*vc + 0,00552083*precip - 
0,00176831*nad_vys + 0,00473299*agric + 0,342993*geo_z_hc - 0,0965533*kora_hr + 
0,137338*hor_cl 
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Pomocou viacnásobnej lineárnej regresie sme chceli zistiť, či je možné vyjadriť sumu 

hrozby (bolo sledovaných niekoľko scenárov) pomocou niektorej konkrétnej vlastnosti 

prírodného prostredia, alebo je suma hrozby tvorená systémovým efektom viacerých 

závislostí (charakteristík). Výsledky viacnásobnej lineárnej regresie poukazujú na nízku 

závislosť s komplikovaným vyjadrením hrozby pomocou daných premenných. Môže to byť 

spôsobené tým, že štruktúra hrozieb v priestore je veľmi variabilná a je pomerne ťažko určiť 

vzťah ku konkrétnej charakteristike. Hľadanie závislostí pomocou lineárnej regresie nemusí 

byť postačujúce a bolo by vhodné použiť napr. napr. model GAM (Generalized Additive 

Models). 

V druhom kroku sme hľadali jednoduché lineárne parciálne závislosti medzi sumou 

hrozby (vyjadrenú pre niekoľko scenárov) a charakteristikami prírodného prostredia a sumou 

hrozby a parciálnymi hrozbami.  

Suma hrozby pre celkovú hodnotu hrozby (všetky skúmané scenáre) dosahuje najvyššiu 

závislosť s týmito nezávislými premennými (charakteristikami prírodného prostredia): hrozba 

stúpa s rastom vertikálnej členitosti, sklonu, zrážok, nadmorskej výšky a topografickým 

pozičným indexom a poklesom teploty. Ostatné nezávislé premenné dosahovali veľmi nízke 

koeficienty determinácie alebo korelácie, aby mohli byť interpretované (tab. 17).  

Najväčšiu závislosť parciálnych hrozieb so sumou hrozby pre pravdepodobnosť 

vytvorenia kumulatívneho efektu dosahuje seizmická hrozba, hrozba svahových pohybov 

a povodňová hrozba (je to ovplyvnené ich vysokými váhovými hodnotami). Najväčšiu 

závislosť parciálnych hrozieb so sumou hrozby pre celkovú hodnotu hrozby dosahuje pri 

scenári C hrozba lavín, povodňová h. a seizmická hrozba. Vyplýva to z definovania vysokých 

váhových hodnôt pre tieto parciálne hrozby. Pri ostatných scenároch celkovej hodnoty hrozby 

je najvyššia závislosť dosahovaná s povodňovou hrozbou. Závislosť ostatných parciálnych 

hrozieb je približne rovnaká. Podobnosť koeficientov korelácie a determinácie medzi 

jednotlivými scenármi vyjadrenia celkovej hodnoty hrozby poukazuje na porovnateľnosť 

metód pri stanovovaní váh.  
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norm_7h norm_chh_vB norm_chh_vC norm_vz_ke 

r R2 r R2 r R2 r R2 

vc 0,35 12,40 0,29 8,76 0,27 7,63 0,26 6,83 

sklon 0,39 15,76 0,35 12,58 0,32 10,49 0,29 8,70 

zrazky 0,46 21,30 0,43 18,48 0,31 10,08 0,31 9,80 

teplota -0,38 14,42 -0,35 12,77 -0,25 6,65 -0,13 1,88 

les 0,13 1,83 0,01 -0,01 0,01 -0,01 0,11 1,33 

nad_vyska 0,40 16,40 0,36 13,08 0,32 10,77 0,24 6,18 

pole -0,14 2,14 -0,07 0,48 -0,04 0,18 -0,12 1,59 

zlomy_vc 0,00 -0,02 0,02 0,00 0,03 0,06 0,13 1,71 

geo_pestrost 0,01 0,00 0,05 0,29 0,00 -0,03 0,02 0,02 

kora_hr 0,04 0,18 0,10 1,00 0,00 -0,03 -0,21 4,59 
hor_cl -0,02 0,02 0,09 0,86 0,03 0,08 0,00 -0,03 
krivost 0,05 0,32 -0,06 0,41 0,00 -0,03 0,00 -0,03 
tpi 0,29 8,75 0,19 3,90 0,26 7,00 0,10 1,12 

Tab. 16 Lineárna závislosť medzi nezávislými premennými a hodnotou hrozby 
 

R2 = 5-10 R2 = 10,1-20 R2 = 20,1-100 
 

r  =   0,1-0,2 r = 0,21-0,3 r = 0,31-1 

 
 

  
norm_7h norm_chh_vB norm_chh_vC norm_vz_ke 

r R2 r R2 r R2 r R2 

seizmicita 0,54 29,15 0,39 15,47 0,21 4,51 0,87 76,14 

svah. poh. 0,47 22,33 0,58 34,33 0,02 0,03 0,40 16,61 

kras 0,29 8,48 0,17 3,09 0,13 1,71 0,09 0,89 

lavíny 0,27 7,67 0,35 12,56 0,90 82,29 0,16 2,61 

vodná e. 0,17 2,94 0,15 2,40 -0,02 0,03 -0,02 0,05 

povod ňová h.  0,34 11,60 0,50 25,71 0,20 4,18 0,21 4,73 

vietor 0,29 8,93 0,19 3,83 0,16 2,65 -0,03 0,09 

Tab. 17 Lineárna závislosť medzi parciálnymi hrozbami a hodnotou hrozby 
 

R2 = 5-10 R2 = 10,1-20 R2 = 20,1-100  r = 0,1-0,2 r  = 0,21-0,3 r  = 0,31-1 
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6.4 Syntetická mapa genetických typov hrozieb 

 

Mapa predstavuje druh syntézy, ktorá je zameraná na vyjadrenie prevládajúcich 

genetických typov hrozieb v elementárnych jednotkách spolu s vyjadrením celkovej hodnoty 

hrozby pravdepodobnosti vytvorenia kumulatívneho efektu.  

Parciálne hrozby sú rozdelené na lito-štrukturálne (hrozba zemetrasení, svahových 

pohybov a špecifické hrozby krasovej krajiny) a klimaticky podmienené (hrozba snehových 

lavín, vodnej erózie, povodňová hrozba a hrozba silných vetrov). Prevládajúci genetický typ 

je na obr. 50 a 51 vyjadrený farebnosťou, celková hodnota hrozby sýtosťou farby 

a pravdepodobnosť vytvorenia kumulatívneho efektu šrafážou.  

V prvom kroku sme rozdelili elementárne jednotky podľa celkovej hodnoty hrozby 

(scenár C) do troch kategórií (nízka, stredná a vysoká) pomocou metódy Natural Breaks (v 

tomto prípade budeme tieto kategórie označovať ako stupne hrozby).  

Parciálne hrozby sú škálované do 3 kategórií (označené hodnotami 1_2_3). Pre každý 

stupeň hrozby (definovaný podľa celkovej hodnoty hrozby – scenár C) sme hľadali hodnotu 

najvyššej kategórie z lito-štrukturálne a klimaticky podmienených hrozieb (dominantný typ). 

Pokiaľ nemala jednotka dominantný genetický typ, hľadali sme prevládajúci genetický typ. 

Ten sme určili na základe početnosti jednotlivých kategórií. Pokiaľ bola početnosť rovnaká 

jednotku sme definovali ako zmiešaný typ.  

Príklady (platiace vždy pre elementárnu jednotku): 

Ak je maximálna kategória hrozby z lito-štrukturálnych hrozieb 3 a z klimatických 2, jednotku 
definujeme ako lito-šrukturálne genetický typ, 
Ak je maximálna kategória z lito-štrukturálnych hrozieb 2 a z klimatických 2, definujeme 
ďalšie podmienky: 

Pokiaľ sú v jednotke z klimatických podmienených 2 parciálne hrozby s kategóriou 2 
a z lito-štrukturálnych hrozieb iba jedna hrozba, v jednotke prevládajú klimaticky 
podmienené hrozby, 
Pokiaľ je početnosť hrozieb zaradených do kategórie 2 rovnaká pre lito-štrukturálne aj 
klimatické hrozby, jednotku definujeme ako zmiešaný genetický typ. 
 

Na základe týchto podmienok sme v prvom stupni hrozby označili lito-štrutkturálne 

podmienené jednotky ako a, klimaticky podmienené ako b a ak neprevláda žiadny genetický 

typ hodnotou c. Rovnakým spôsobom sme postupovali aj v strednom stupni hrozby s tým, že 

sme jednotky označili d, e, f. Vo vysokom stupni hrozby sme jednotky označili analogicky 

ako g, h, i (viď legenda v obr. 50 a 51). 
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Výsledná štruktúra (obr. 50) je veľmi silno ovplyvnená hrozbou silných vetrov 

a skutočnosťou, že v rámci lito-štrukturálne podmienených hrozieb máme iba 3 hrozby, 

pričom v rámci klimatických až 4 hrozby.  

 
Obr. 50 Syntetické charakteristiky hrozbových regiónov (variant A) 

 

Keďže sme chceli porovnať vzniknuté hrozbové regióny so syntetickou mapou 

prevládajúcich genetických typov z práce Minár et al. 2006, použili sme na vyjadrenie 

dominantného genetického typu hrozieb váhové hodnoty pre celkovú hodnotu hrozby (scenár 

C). To znamená, že namiesto porovnávania zaradenia do kategórií (1_2_3) sme porovnávali 

váhové hodnoty definované pre tieto tri kategórie na základe celkovej hodnoty hrozby (scenár 

B) (obr. 51). 

Syntetickým výstupom práce Minár et al. 2006 bola mapa hrozbových regiónov 

Slovenska, kde boli na základe expertného odhadu definované a vyhraničené (podľa 

genetického typu, celkovej hodnoty hrozby, pravdepodobnosti vytvorenia kumulatívneho 

efektu) 4 základné regióny s približne rovnakou štruktúrou (presné postupy na vyhraničenie 

hrozbových regiónov neboli definované).  

Pri porovnaní vzniknutých hrozbových regiónov na území Západných Karpát (obr. 51) 

s prácou Minár et al. 2006 (príloha 3) môžeme v hrubej štruktúre pozorovať podobnosť. Na 
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severozápade Slovenska a na severe východného Slovenska prevládajú lito-štruktúrálne 

podmienené hrozby (v práci Minár et al. 2006 označený ako extrémne ohrozený flyšový 

región). Severný kontrastný región (nachádzajúci sa južne od prvého regiónu), ktorý sa 

vyznačuje heterogenitou je takisto v oboch prácach výrazný, spolu s centrálnym nízko 

ohrozeným regiónom. Nízko ohrozený región v práci Minár et al. 2006 pokračuje do oblasti 

Podunajskej pahorkatiny, pričom v našich výsledkoch je táto oblasť charakterizovaná 

strednými hodnotami hrozieb  a zmiešanými genetickými typmi. 

Jemnejšia štruktúra hrozbových regiónov nie je tak výrazne podobná, čo súvisí 

s pridaním hrozby silných vetrov a nehodnotení hrozby veternej erózie pôdy.  
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Obr. 51 Syntetické charakteristiky hrozbových regiónov (variant B)
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Celková charakteristika hrozbových regiónov Západných Karpát 

 

Táto charakteristika hrozbových regiónov obsahuje nielen charakteristiku regiónov na 

základe prevládajúcich genetických typov (obr. 51), ale aj na základe kumulatívneho efektu 

(obr. 44) a celkovej hodnoty hrozby (obr. 41, 42 a 43). 

Na rozdiel od práce Minár et al. 2006, kde boli vyčlenené 4 základné regióny na základe 

subjektívneho postupu, v  tejto práci sme nevyhraničili regióny kvôli zachovaniu objektivity. 

Napriek tomu, môžeme popísať a definovať regióny s fuzzy hranicami, ktoré sa odlišujú od 

svojho okolia a do istej miery korešpondujú s prácou Minár et al. 2006. 

Územie Západných Karpát je Centrálnym slovenským zlomovým systémom (prechádza 

z oblasti Budapešti smerom na sever cez Banskú Štiavnicu do oblasti Ostravy) rozdelené na 

dve oblasti. Oblasť na západe od tohto zlomového systému dosahuje vysoké kategórie 

celkovej hodnoty hrozby a aj vysoké kategórie kumulatívneho efektu. Na východe je celková 

hodnota hrozby stredná až vysoká a kumulatívny efekt tu dosahuje najnižší stupeň (obr. 42 a 

44).  

Pri detailnejšom pohľade môžeme definovať niekoľko základných regiónov: 

Vysoko ohrozený Tatranský región, ktorý dosahuje vysoké hodnoty celkovej hrozby aj 

kumulatívneho efektu, pričom v ňom prevládajú klimaticky podmienené hrozby. Tatry sú 

región s extrémnou vertikálnou členitosťou, vysokou priemernou nadmorskou výškou a je 

teda zrejmé, že takmer všetky prírodné procesy tu môžu vyústiť do prírodných katastrof.   

Oblasť okolia Žiliny má vysokú hrozbu kumulatívneho efektu a celkovej hodnoty 

hrozby. Hrozby majú lito-štrukturálny alebo zmiešaný charakter. Do tejto oblasti zaraďujeme 

aj oblasť Moravsko-sliezkych Beskýd, ktorá vzhľadom na svoje okolie dosahuje vysoké 

hodnoty hrozby.  

Vo východnej časti územia Západných Karpát (Slanské vrchy, Ondavská, Laborecká 

vrchovina a Nízke Beskydy v Poľsku) sa nachádza región, ktorý je síce charakteristický 

nízkym reliéfom, ale vysokými hodnotami hrozby. V rámci Karpát je to tranzitný región 

medzi Východnými a Západnými Karpatmi kde sa výrazne mení hrúbka kôry a litosféry a toto 

rozhranie by mohlo ovplyvňovať vznik hrozieb. 

Medzi prechodné oblasti patrí oblasť Podunajskej pahorkatiny a okolia Myjavskej 

pahorkatiny, ktorá dosahuje vysoké hodnoty kumulatívneho efektu a v oblasti prevládajú 

klimaticky podmienené hrozby (povodňová hrozba), prípadne neprevláda žiadny typ hrozieb. 
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Je to oblasť vysokej interakcie človeka s prírodným prostredím, ktorá častokrát spôsobuje 

vznik katastrof (bahenné povodne, povodňová hrozby, erózia pôdy...)  

Prechodnou oblasťou je aj oblasť Zadunajských a Severo-maďarských vrchov (stredná 

kumulatívna hrozba s prevládajúcimi klimaticky podmienenými hrozbami). 

Najmenej ohrozenými oblasťami sú okolie Slovenského Rudohoria (s výnimkou 

Slovenského krasu, kde prevládajú lito-štruktúrálne hrozby) a okrajové oblasti Západných 

Karpát v Česku. Slovenské Rudohorie je zrejme najstabilnejší blok v rámci Západných 

Karpát, ktorý sa vyvíja dlhodobo, reliéf je relatívne rovnovážny, a katastrofické procesy sa tu 

vyskytujú zriedka.  

 

 

6.5 Vyjadrenie zraniteľnosti a rizika 

 

Vyjadrenie rizika súvisí s vyjadrením zraniteľnosti. Zraniteľnosť je v súčasnosti 

chápaná veľmi komplexne a rozlišujeme napr. ekonomickú, sociálnu, inštitucionálnu...  

(26)   Riziko = Hrozba * zraniteľnosť 

Vyjadrenie zraniteľnosti 

Pre vyjadrenie zraniteľnosti sme v práci využili zjednodušený prístup, ktorý je však 

v danej mierke postačujúci. Použili sme databázu krajinnej pokrývky CORINE Land Cover, 

z ktorej sme vyjadrili podiel urbánnych areálov (označené ako 111 – súvislá zástavba a 112 – 

nesúvislá zástavba) na plochu elementárnej jednotky.  

Vychádzali sme z predpokladu, že takmer všetky typy zraniteľnosti sa kumulujú 

v urbánnych areáloch. Urbánne areály sú regióny s najväčšou hustotou obyvateľstva a teda 

pravdepodobnosť strát na ľudských životoch je tu najväčšia (sociálna zraniteľnosť). Tieto 

areály predstavujú z kategórií krajinnej pokrývky najhodnotnejší typ areálov z hľadiska 

majetkovej hodnoty (ekonomická zraniteľnosť).  

Podiel urbánnych areálov na celkovej ploche jednotky sme rozdelili do 7 kategórií 

metódou Quantil. Pre vyjadrenie logickej priestorovej štruktúry sme spojili niektoré kategórie. 

Jednotky s najväčšou zraniteľnosťou sa nachádzajú na západnom okraji Západných Karpát 

(juh Česka a Rakúsko), v Podunajskej pahorkatine a v nezalesnených oblastiach Maďarska, 

v niektorých kotlinách a okolí veľkých riek (obr. 52).  

 

 



111 

 

Vyjadrenie rizika 

Hodnoty zraniteľnosti vyjadrené podielom urbánnych areálov na celkovej ploche 

elementárnej jednotky sme znormovali do stupnice od 0 do 1. Pre vyjadrenie hrozby sme 

použili sumy hrozby pre celkovú hodnotu hrozby (scenár C) (obr. 43), pričom sme 

znormovali súbor hodnôt od 0 do 1. Hodnoty zraniteľnosti a rizika sme navzájom vynásobili, 

rozdelením do 7 kategórií metódou Quantilov a spojením niekoľkých kategórií s extrémnymi 

hodnotami sme získali priestorové vyjadrenie rizika. 

Pri našom použitom prístupe môžeme pozorovať vo vyjadrení rizika veľmi podobnú 

priestorovú štruktúru ako pri vyjadrení zraniteľnosti (obr. 53). Lokálne rozdiely je možné 

pozorovať na Podunajskej pahorkatine (okolie Štúrova) a v povodí rieky Moravy. Tu síce 

zraniteľnosť územia dosahuje druhú kategóriu, no územie patrí do tretej kategórie z hľadiska 

celkovej hrozby, čo zvyšuje kategóriu rizika na tretú kategóriu. Najviac rizikové sú kotliny, 

kde sa koncentruje najviac urbánnych areálov (Košická kotlina, Zvolenská kotlina, Žilinská 

kotlina, Żywicka kotlina, Kotlina Jasielsko-Krośnieńska) a okolie veľkých riek (Morava, 

Nitra, Ipeľ, Slaná, Váh, okolie Budapešti a Dunaja) s vysokou celkovou hodnotou hrozby.  

Použitá metodika nedokáže zachytiť koncentráciu ľudí mimo urbánnych areálov. 

Príkladom sú Tatry, kde sa koncentruje veľké množstvo turistov, je tu vysoká hodnota hrozby 

a pomerne často tu dochádza k stratám na ľudských životoch, ale z hľadiska rizika je to iba 

stredne ohrozená oblasť.  
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Obr. 52 Vyjadrenie zraniteľnosti a celkovej hodnoty hrozby 



113 

 

 
Obr. 53 Vyjadrenie rizika
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DISKUSIA A ZÁVER 
 

V diskusii by sme chceli zhodnotiť niekoľko základných aspektov práce. Chceme 

konfrontovať dosiahnuté výsledky s výsledkami iných autorov, poukázať na otvorené 

problémy a zosumarizovať výsledky celej práce.  

 

Splnenie cieľov dizertačnej práce 

Pevne dúfame, že sa nám stanovené ciele (analyzovať parciálne hrozby, vytvoriť mapu 

syntetického zhodnotenia vybraných prírodných hrozieb a naučiť sa samostatne vedecky 

pracovať) podarilo splniť. Počas výskumu sa objavili niektoré problémy, ktoré ovplyvnili 

celkový výsledok práce. Najväčším z nich bol problém získania a spracovania relevantných 

dát. Z toho dôvodu nie sú určité parciálne hrozby vyjadrené v dostatočnej miere.  

 

Analýza slabých a silných stránok práce 

Slabé stránky 

Pri takomto type práce sa nemôžeme spoľahnúť na to, že si všetky potrebné vrstvy a 

dáta vytvoríme sami (ako je to pri detailnom výskum vo veľkých mierkach). Výsledky práce 

sú tak závislé od poskytnutia a získania relevantných dát od iných osôb a pokiaľ neexistujú, 

alebo ich nie je možné získať, môže to ohroziť celkový výsledok práce.  

Spracovanie a získanie parciálnych hrozieb sa nakoniec ukázalo ako technicky a časovo 

najnáročnejší problém, ktorý zabral väčšinu času a nezostal tak širší priestor pre syntézu 

parciálnych hrozieb.  

V danej mierke a pre tak vysoký počet hodnotených hrozieb nie je možné hodnotiť 

každú hrozbu spôsobom, aký by sme zvolili v prípade hodnotenia iba jednej hrozby. 

Hodnotenie každej parciálnej hrozby by sa dalo samostatne rozpracovať v jednej diplomovej 

alebo dizertačnej práci, čo by prinieslo kvalitnejšie výsledky. Mohli by sme to prirovnať 

k známej legende o Svätoplukových prútoch, ktorá hovorí o tom, že jednotlivé prúty 

(parciálne hrozby) sú slabšie z hľadiska samotného vyjadrenia ale spolu tvoria pevný celok, 

ktorý nie je možné zlomiť. 

Silné stránky práce 

Za najväčšie prínosy práce považujeme metodický postup pre stanovenie váhových 

hodnôt pre celkovú hodnotu hrozby (scenár C) na základe empirických dát (straty na životoch 

a ekonomické straty). Tieto dáta sa však vyznačujú určitou chybovosťou (rozbor v kapitole 



115 

 

6.1.2), čo znižuje ich vierohodnosť. Ďalším prínosom bolo vyjadrenie týchto váhových 

hodnôt v závislosti od plochy, na ktorej môže daná hrozba pôsobiť. 

Ďalším prínosom je vytvorená databáza morfologicko-morfometrických typov 

georeliéfu, ktorá by mohla nájsť široké uplatnenie aj v iných typoch analýz na regionálnej 

alebo nadnárodnej úrovni (kapitola 5.1).  

Takisto za prínos považujeme načrtnutie a riešenie základných problémov (získanie a 

zjednotenie databáz, vytvorenie alebo extrapolovanie nových vrstiev) pri cezhraničnom 

hodnotení prírodných hrozieb v stredných mierkach. 

Prínosom je aj príloha 1 Technické riešenia vybraných metodických postupov, ktorá 

ponúka prehľad technicky náročných postupov a riešení, ktoré je možné využiť aj pri iných 

prácach.  

V neposlednom rade je to aktuálnosť témy, koncept hodnotenia viacerých prírodných 

hrozieb súčasne a potreba aplikácie a využitia veľkého množstva rozličných postupov z iných 

vedných odborov. 

 

Analýza spracovania a vyjadrenia parciálnych hrozieb a návrhy na vylepšenie 

Hrozba zemetrasenia 

Hrozba zemetrasenia vyjadrená pomocou databázy GSHAP je zrejme pre danú mierku 

najvhodnejšia databáza. Existujú síce práce, ktoré hodnotia seizmickú hrozbu v rámci určitého 

štátu a sú pravdepodobne detailnejšie, no nie sú kompatibilné pre všetky štáty. 

Hrozba svahových pohybov 

Na vyjadrenie hrozby svahových pohybov existujú dva hlavné zaužívané prístupy. My 

sme využili databázu svahových deformácií, kde sa so zvyšujúcim podielom plochy 

svahových deformácií na plochu elementárnej jednotky zvyšuje aj hodnota hrozby. Z databáz, 

ktoré sa nám podarilo získať je najpresnejšia a najpodrobnejšia databáza pre územie 

Slovenska a Česka. Pre územie Poľska (mapa svahových deformácií v mierke 1 : 400 000), 

Maďarska (kde je plocha svahových deformácií vyjadrená pomocou kruhov) a Rakúska sú 

databázy menej dôveryhodné a podrobné. V čase získania a spracovania to však boli 

najpodrobnejšie dáta, ktoré sa nám podarilo získať. Do budúcnosti existuje priestor na 

získanie lepších dát pre územie Poľska z projektu SOPO, ktorý by mal od roku 2016 

poskytovať databázu svahových deformácií v mierke 1:10 000. 

Ďalšou možnosťou pre vyjadrenie tejto hrozby by bolo použitie tzv. inžinierskeho 

prístupu, ktorý spočíva vo vyjadrení náchylnosti územia na zosúvanie s použitím databázy 
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svahových deformácií a jej koreláciou s nezávislými premennými (morfometria, litologické 

kategórie, hydrologické a klimatologické charakteristiky). Na základe získaného vzťahu 

môžeme extrapolovať náchylné územie. Pokiaľ by bola k dispozícií vhodná databáza (najmä 

podrobnejšia geologická mapa) bolo by možné určiť vzťah medzi svahovými deformáciami 

a nezávislými premennými pre územie Slovenska (najkvalitnejšia databáza) a pomocou neho 

extrapolovať náchylné územie do celej oblasti Západných Karpát.  

Špecifické hrozby krasovej krajiny 

Vyjadrenie tejto hrozby je zrejme najmenej dôveryhodné z celého súboru parciálnych 

hrozieb. Pre územie Západných Karpát však neexistuje relevantnejší zdroj ako použitá 

geologická mapa. Nebolo možné použiť expertný odhad a ani definovať hrozbu na základe 

kritérií uvedených v práci Jakál 2006. Táto hrozba sa vyskytuje iba na malom území, preto 

nemôže ovplyvniť celkovú štruktúru hrozbových regiónov, a tak je jej určitá chybovosť 

opodstatnená.  

Hrozba snehových lavín 

Použitá databáza lavínových dráh pre Slovensko je veľmi podrobná, pre územie Poľska 

sme mali k dispozícií menej presnú databázu. Ak by boli k dispozícií vhodné podklady 

(DMR, ortofotosnímky) bolo by vhodné definovať lavínové dráhy v Poľsku podľa rovnakej 

metodiky ako na Slovensku. Použitie dvoch odlišných databáz pri takom malom území je 

však opodstatnené.  

Hrozba vodnej erózie pôdy 

Pre vyjadrenie tejto hrozby sme využili vyjadrenie vodnej erózie pôdy z programu 

PESERA v t. ha.rok-1 s rozlíšením 1 x 1 km, pretože to bola jediná vhodná a konzistentná 

databáza pre celé územie. Ak by bola k dispozícií podrobnejšia databáza pôdnych jednotiek 

a extrapolovaný faktor eróznej účinnosti dažďa, bolo by možné vyjadriť eróziu pôdy aj 

pomocou modelu USLE. Pridanou hodnotou pre vyjadrenie tejto hrozby bola korelácia vodnej 

erózie pôdy a prípustnej straty pôdy. Tento pomer určoval hodnotu hrozby. Výpovednú 

hodnotu by mohla zvýšiť podrobnejšia databáza pôdnych jednotiek. 

Povodňová hrozba 

Keďže hodnotenie povodňovej hrozby je v našom prípade zamerané na hodnotenie 

bleskových povodní, použitý postup je zrejme najvhodnejší. Lepšie výsledky by priniesla 

podrobnejšia databáza pôdnych jednotiek (zrnitosť pôdy). Zaradenie územia nív do najvyššej 

kategórie hrozby sa môže javiť ako priveľké zjednodušenie hodnotenia, no vzhľadom na 

nedostatok relevantných dát ako nevyhnutný krok. Nivy veľkých riek sú zvyčajne  
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technogénne chránené hrádzami (čo nebolo možné v hodnotenej mierke zachytiť), ale aj 

napriek tomu môžu spôsobiť regionálne povodne veľké materiálne straty (príprava technickej 

infraštruktúry na blížiacu sa povodeň, podmáčanie územia, pretrhnutie hrádzí...). Keďže sa 

dajú pomerne spoľahlivo predpovedať už vopred, nespôsobujú toľko strát na ľudských 

životoch ako bleskové povodne.  

Hrozba silných vetrov 

Vyjadrenie hrozby silných vetrov sa pre danú mierku javí ako pomerne vhodné. Územie 

v Maďarsku je zrejme mierne podhodnotené (nachádza sa tu iba nízka a stredná kategória 

hrozby), pretože v práci Kyseľ 2012 neboli do regresie zaradené aj rýchlosti vetra zo staníc na 

území Maďarska. Lepšie výsledky by mohlo priniesť spracovanie priemerných 10-

minútových maximálnych rýchlostí vetra z viacerých staníc (Maďarsko), prípadne použitie 

iných nezávislých premenných.  

Hrozba veternej erózie pôdy 

Táto hrozba nebola zaradená do syntetického hodnotenia kvôli nedostatku dát mimo 

územia Slovenska a nedostatočnej korelácie areálov s výskytom veternej erózie podľa 

Klukanovej et al. 2002 s nezávislými premennými (charakteristiky prírodného prostredia). 

Nebolo tak možné extrapolovať oblasti s predpokladom na výskyt hrozby silných vetrov do 

celej oblasti Západných Karpát. Pokiaľ by bola k dispozícií podrobnejšia databáza pôdnych 

jednotiek a databáza priemerných rýchlostí vetra, bolo by možné vyjadriť aj túto hrozbu.  

Hrozba bahenných povodní 

Hrozba bahenných povodní bola pre danú mierku vyjadrená dostatočne, keďže však 

kombinuje hrozbu vodnej erózie pôdy a povodňovú hrozbu, a mohla by tak umelo zvyšovať 

ich vplyv,  nebola zaradená do syntetického hodnotenia.  

Hrozba výskytu teplých a studených dní 

Vyjadrenie hrozby výskytu studených a teplých dní pomocou priemerného počtu dní 

s teplotou pod -10 ºC, resp. nad 30 ºC počas roka nie je najpresnejší ukazovateľ. K úmrtiam 

v dôsledku tejto hrozby dochádza až vtedy, keď sa niekoľko takýchto dní vyskytuje tesne za 

sebou v priebehu určitého časového obdobia. Bolo by vhodné spraviť koreláciu údajov napr. s 

vlnami horúčav, čo je relevantnejší ukazovateľ danej hrozby. 

 

Problém relevantných databáz 

Dáta, ktoré sa dajú získať a použiť pre hodnotenie prírodných hrozieb sú buď veľmi 

podrobné (mierka 1 : 10 000) a dostupné iba pre malé územie, alebo málo podrobné 
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a dostupné pre veľké územie (stredoeurópska, európska alebo svetová mierka) Chýbajú 

relevantné dáta pre stredné mierky, ktoré by boli kompatibilné s dátami z viacerých štátov. 

Pôdne jednotky získané z Európskej pôdnej databázy sú nepostačujúce pre územie 

Západných Karpát. Databáza síce vznikla kombináciou národných zdrojov, no zrejme neboli 

odstránené systémové chyby. Chyby vznikali hlavne v zaradení jednotiek do zrnitostných 

kategórií na maďarsko-slovenskej hranici a ovplyvnili tak výsledok hodnotenia povodňovej 

hrozby a znemožnili hodnotenie veternej erózie pôdy.  

Najrelevantnejšia databáza bol DMR (SRTM), pretože to bola jediná homogénna 

databáza pri ktorej nevznikali chyby na administratívnych hraniciach. V súčasnosti je voľne 

dostupný aj DMR s rozlíšením 30 x 30 metrov (ASTER GDEM). Po jeho úprave (zhľadenie) 

je ho možné využiť na ďalšie hodnotenie. 

 

Porovnanie výsledkov s doterajšími prácami 

Vo svete sa hodnoteniu prírodných hrozieb venuje nespočetné množstvo autorov. Vo 

veľkej väčšine je to iba hodnotenie parciálnych hrozieb. Pokiaľ sa hodnotí viacero hrozieb 

súčasne ide zvyčajne iba o sumáciu priestorového výskytu parciálnych hrozieb (prípadne 

definovanie areálov na základe kombinácií). V niektorých prácach autori dávajú do pomeru 

priestorový rozsah hrozby a straty na ľudských životoch alebo majetku, zvyčajne je to však 

využité hlavne pri vyjadrení zraniteľnosti a rizika (viac v kapitole 2 Definovanie základných 

pojmov).  

Syntetické hodnotenie v dizertačnej práci vychádzalo zo vzorových prác Minár et al. 

2006, 2009. Medzi hlavné vylepšenia dizertačnej práce oproti týmto dvom prácam patrí 

rozšírenie územia a hodnotenie v rámci prírodných hraníc. Ďalej sme prepracovali databázu 

elementárnych jednotiek (morfologicko-morfometrických typov georeliéfu), ktorá bola 

objektívnejšie spracovaná (výpočet vertikálnej členitosti v prostredí GRASS), podrobnejšia 

(viac ako 3 000 jednotiek) a spracovaná pre väčšie územie.  

Do syntetického hodnotenia vstupovali nakoniec rovnaké hrozby okrem hrozby veternej 

erózie pôdy, ktorá bola nahradená hrozbou silných vetrov. Okrem týchto hrozieb sme 

rozpracovali hodnotenie hrozby bahenných povodní a výskytu teplých a studených dní.  

Použili sme nielen škálovanie súboru hodnôt do 3 kategórií, ale sme pracovali aj 

s celým súborom hodnôt – normovanými hodnotami.  

Pre stanovenie váhových hodnôt pre vyjadrenie celkovej hodnoty hrozby sme použili 

empirické dáta o stratách na ľudských životoch a materiálnych stratách, ktoré sme vyjadrili 
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v závislosti na ploche, na ktorej daná hrozba pôsobí, čo je zrejme metodicky najpokrokovejší 

posun oproti spomínanej práci.  

Hľadali sme závislosť (lineárna a viacnásobná lineárna regresia) medzi sumou hrozby 

a nezávislými premennými (charakteristikami prírodného prostredia) a sumou hrozby a 

parciálnymi hrozbami.  

Pre vyjadrenie viacerých parciálnych hrozieb sme využili kvalitnejšie dáta (hrozba 

svahových pohybov vyjadrená pomocou databázy svahových deformácií, pre vyjadrenie 

povodňovej hrozby bol využitý kvalitnejší digitálny model, podrobnejšia databáza lavínových 

dráh...). 

Autori v týchto prácach definovali 4 základné hrozbové regióny (extrémne hrozbový 

flyšový, severný kontrastný, centrálny málo hrozbový a južný kontrastný región), ktoré sa 

v hrubej štruktúre zhodujú s regiónmi vytvorenými v rámci dizertačnej práce (príloha 3). 

Odlišnosť spôsobuje fakt, že v dizertačnej práci bola hodnotená hrozba silných vetrov 

namiesto hrozby veternej erózie poľnohospodárskej pôdy. 

 

Otvorené otázky a námety na ďalšiu prácu 

Geomorfologické členenie 

Počas výskumu sme získali vrstvy geomorfologického členenia pre všetky okolité štáty. 

Tieto jednotky však neboli použité, pretože sme spracovali detailnejšiu databázu 

elementárnych jednotiek. V súvislosti s geomorfologickým členením prebieha na Slovensku 

diskusia o zmene hraníc a úprave celého systému. Bolo by vhodné použiť tieto vrstvy a 

rozpracovať tak problematiku nadväznosti jednotiek na administratívnych hraniciach 

okolitých štátov, kde by mala byť kompatibilita aspoň na úrovni celkov. 

Pôdna databáza 

Databáza pôdnych jednotiek z Európskej pôdnej databázy je pre národnú úroveň 

nedostačujúca. Bolo by potrebné vytvoriť pre územie Západných Karpát podrobnejšiu 

databázu pôdnych jednotiek s pôdnymi charakteristikami (zrnitosť...). Takáto databáza by 

bola využiteľná pre hodnotenie celého radu prírodných hrozieb (hrozba veternej erózie, 

povodňová hrozba, hrozba vodnej erózie, hrozba bahenných povodní...). 

Morfologicko-morfometrická typizácia  

Databázu morfologicko-morfometrických jednotiek je potrebné doplniť aj pre zvyšné 

územie Slovenska (Podunajská rovina a Východoslovenská rovina) a pre jednotky vyjadriť 

atribúty ako napr. sklon, orientácia, krivosti... Jednotky sú homogénne najmä z hľadiska 
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vlastností georeliéfu, ďalšia analýza by sa mohla zamerať na sledovanie homogenity aj 

z hľadiska iných vlastností krajiny (geologické, pôdne pomery a krajinná pokrývka). Ďalším 

posunom by bola analýza objektivizácie  a automatického generovania takejto databázy.  

Geomorfologická hodnota hornín 

Vyjadrenie geomorfologickej hodnoty hornín na základe litologických komplexov 

z geologickej mapy by bol vhodný atribút pre hodnotenie niekoľkých hrozieb (svahové 

pohyby...) a hľadanie korelácie medzi sumou hrozby a nezávislými premennými. 

Vyjadrenie zraniteľnosti a rizika 

Pre vyjadrenie zraniteľnosti a rizika by bola vhodnejšia podrobnejšia databáza, napr. 

bonitovacie pôdno-ekologické jednotky. Ďalšou vhodnou databázou pre vyjadrenie 

zraniteľnosti by bola hustota obyvateľstva. 

Skvalitnenie štatistík o materiálnych stratách a stratách na ľudských životoch 

Údaje o počtoch mŕtvych a materiálnych stratách spôsobených prírodnými javmi, ktoré 

sme použili pre stanovanie váhových hodnôt majú svoje obmedzenia, bolo by vhodné získať 

dáta aj o nepriamych stratách. 

 

Vybrané metodické aspekty práce 

Extrapolácia údajov z územia Slovenska 

Pokiaľ sme mali údaje iba pre územie Slovenska, použili sme ich na priestorovú 

extrapoláciu do celej oblasti Západných Karpát. Napr. pri výpočte povodňového potenciálu 

sme použili vrstvu denných maximálnych úhrnov zrážok, ktorú sme mali pôvodne iba pre 

územie Slovenska, ale pomocou korelácie s morfometrickými parametrami sme vrstvu 

extrapolovali do celej oblasti. Najkvalitnejšie údaje o stratách na ľudských životoch 

o majetkových škodách sme získali iba pre územie Slovenska. Použili sme ich aj pre zvyšné 

územie, pretože sme pokladali Slovensko za zdrojovú oblasť Západných Karpát 

a predpokladali sme rovnaké hodnoty aj na zvyšnom území. Bolo by veľmi problematické 

určiť,  koľko materiálnych škôd alebo strát na životoch spôsobujú v Poľsku povodne na území 

Karpát a mimo neho.  

Vyjadrenie hrozby pomocou škálovaných a normovaných hodnôt 

Škálovanie a normovanie hodnôt prináša výhody aj nevýhody, pričom je možné 

dosiahnuť približne rovnaké výsledky. Normovaný súbor hodnôt je síce detailnejší, no 

častokrát je nerovnomerne rozdelený a vyskytujú sa v ňom extrémne hodnoty, ktoré 
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ovplyvňujú rozdelenie súboru na základe prirodzených zlomov. Naopak, pri škálovaní súboru 

do 3 kategórií odstraňujeme extrémne hodnoty a vytvárame regióny s najväčšími rozdielmi.  

 

Stanovenie váhových hodnôt 

Stanovenie váhových hodnôt na základe dát pre materiálne škody a straty na ľudských 

životoch je ovplyvnené použitými databázami. Tie, ktoré sme použili, nemusia byť celkom 

postačujúce, pretože sa jedná iba o údaje pre fyzické osoby, pričom prírodné udalosti môžu 

spôsobovať oveľa väčšie nepriame škody, ktoré v týchto dátach nie sú obsiahnuté.  

 

Využiteľnosť výsledkov 

Pri získavaní informácií o stratách na majetku sme oslovili poisťovne pôsobiace na 

Slovensku a Úrad civilnej ochrany obyvateľstva. Budeme hľadať spôsoby aby určité výsledky 

(vyjadrenie váhovej hodnoty hrozby na plochu a hrozbové regióny) našli využitie aj v týchto 

oblastiach. 

 

Dostupnosť dát a výsledkov práce 

Všetky dáta, s ktorými som pracoval, a ktoré som vytvoril sú priložené ako príloha na 

DVD nosiči. Taktiež sú dostupné na Katedre fyzickej geografie a geoekológie Prif UK v 

Bratislave. V prípade záujmu o poskytnutie dát ma je možné kontaktovať mailom 

sabo385@gmail.com.  

 

Epilóg alebo čo som sa teda naučil? 

Že nie všetko v ArcGIS-e sa vydarí na prvýkrát, ale výsledok častokrát stojí zato. 

Že ak sa ti niekde nepodarí získať dáta a vyhodili ťa dvermi, určite zabudli zatvoriť 

okno. 
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PRÍLOHY 
 



Príloha 1 Technické riešenia vybraných metodických postupov 

 

V tejto prílohe sú prezentované najdôležitejšie technické postupy, ktoré sme použili 

počas práce a môžu slúžiť aj pre iné hodnotenia. Samozrejme, nie je možné detailne popísať 

všetky technické nastavenia a postupy, a takisto nie je možné ani vybrať tie najdôležitejšie. 

Zo skúsenosti môžeme povedať, že čo sa niekomu zdá ako priveľmi technicky náročné, pre 

iného nepredstavuje žiadny problém. Ide hlavne o postupy v prostredí ArcGIS 9.3, prípadne 

iných softvéroch.  

Priradenie ID do atribútovej tabuľky (ArcCatalog) 

Atribútová tabuľka obsahuje nezmazateľné stĺpce FID a Shape. FID definuje jedinečné 

identifikačné číslo (ID) každého prvku (0 - n). Po exportovaní tabuľky do prostredia 

Microsoft Office sú hodnoty v rámci stĺpca FID zmazané, a nie je tak možné opätovné 

importovanie do atribútovej tabuľky. Je preto vhodné vytvoriť nový stĺpec (type Long alebo 

Shor Integer), ktorý bude obsahovať jedinečné ID pre každý prvok. ID vytvoríme pomocou 

funkcie Field Calculator, zadaním vzorca: (FID) + 1.  

Práca s atribútovou tabuľkou pri viac ako 60 000 záznamoch 

Najpoužívanejšie formáty pre export tabuliek z prostredia ArcGIS sú .dbf a .txt, pričom 

program dokáže importovať okrem týchto dvoch typov aj typ .exc (verzia 2003). Pri 

spracovaní údajov v najpoužívanejšom prostredí Microsoft Excel sme limitovaní nasledovne: 

Microsoft Excel verzia 2007 je schopná načítať .dbf súbor, ale nie je schopná takýto súbor aj 

uložiť. Microsoft Excel 2003 je schopný načítať .dbf súbor, ale nie je schopný pracovať s viac 

ako 64 000 záznamami.  

Pokiaľ je potrebné exportovať atribútovú tabuľku a vykonať s hodnotami zložitejšie 

matematické operácie, je vhodné využiť program Open Office Calc, ktorý je obmedzený 

počtom riadkov len pre viac ako 1 000 000 údajov a je schopný ukladať dokumenty vo 

formáte .dbf (formát Východná Európa Windows-1250/Latin 2). Následne je možné previesť 

načítanie údajov do atribútovej tabuľky zdrojovej vrstvy (join layer). 

Práca s medzisúčtami v prostredí Microsoft Excel 

Tento postup je využiteľný pokiaľ potrebujeme spracovať dáta nasledovného typu: v jednom 

stĺpci máme označenie napr. dňa v mesiaci, v druhom stĺpci máme hodnoty priemernej teploty 

pre každý deň. Keď však potrebujeme získať priemerné mesačné hodnoty je vytvorenie 

vzorca komplikované, pretože mesiace nemajú rovnaký počet dní. Existuje možnosť 

vypočítať štatistiky pre druhý stĺpec pri každej zmene v prvom stĺpci. V Microsoft Excel 2007 



je takýto nástroj v karte Údaje – Medzisúčet. Pri kopírovaní takýchto medzisúčtov do nového 

hárku bez primárnych dát je potrebné postupovať nasledovane: Prejsť pomocou tlačidla F5 na 

špeciálne a definovať iba viditeľné bunky – zadať kopírovať (CTRL+C) a v novom hárku 

vložiť kopírované bunky (CTRL+V). 

Práca s grafickým tabletom (ArcGIS) 

Grafický tablet je nástroj, ktorý slúži na ovládanie kurzora, má však tvar pera a umožňuje 

niekoľkonásobné zrýchlenie procesu digitalizácie ako „vyklikávanie“ línií iba pomocou 

počítačovej myši. V Editing Options je potrebné nastaviť Stream Tolerance (pre vyhraničenie 

elementárnych foriem v mierke 1 : 100 000 sme mali nastavený Stream Tolerance 75 a Group 

points together 75).  Taktiež je potrebné pomocou klávesy F8 zapnúť funkciu streaming. 

Poloautomatická digitalizácia 

Pri digitalizácií prvkov v analógovej vrstve (napr. areály svahových deformácií) je možné 

postupovať nasledovne: Mapu je potrebné zoskenovať (do formátu .tiff s rozlíšením 300dpi) 

a zmenšiť počet farieb (zvyčajne označené ako režim farieb) v grafickom programe (Corel, 

Photoshop...). V prostredí ArcGIS mapu súradnicovo priradíme (Georeferencig). Prvky, ktoré 

chceme z mapy získať sú väčšinou definované rovnakou farbou. Pomocou nástroja Reclassify 

(Spatial Analyst Tools - Reclass) definujeme danej farbe hodnotu „1“ a ostatnému územiu 

hodnotu „0“. Použijeme príkaz Region Group (Spatial Analyst Tools – Generalization 

s nastavením parametrov Optional). Pomocou tohto príkazu je vyplnená každá vnútorná 

plocha. Po reklasifikácií na hodnoty „0“ (vnútorná plocha) a „1“ (ostatná plocha) a následnej 

vektorizácií (Conversion Tools – From Raster – Raster to Polygon) môžeme získať 

vektorizované areály takmer pre 80% označených areálov (zvyšok je potrebné digitalizovať 

manuálne). 

Výpočet štatistík líniových prvkov v rámci areálov 

Pokiaľ chceme napríklad vypočítať dĺžku línií v rámci jedného areálu je vhodné využiť 

nástroj Spatial Join (Analysis Tools - Everlay). Je potrebné vykonať prienik oboch vrstiev 

(Analysis Tools – Everlay - Intersect). Do vytvorenej vrstvy pridáme atribútový stĺpec Dĺžka 

a pomocou Calculate Geometry vypočítame dĺžku. Pri spojení vrstiev pomocou nástroj 

Spatial Join použijeme nasledovné nastavenia: target = polygon, joined = line, join one to one 

method.. Pre Fiel Map of Join Features definujeme po pravom kliknutí na myš merge rules 

(first, sum, median, mean...) a v match options definujeme intersect (spočíta štatistiky iba pre 

prvky, ktoré pretínajú polygón)alebo contains (spočíta štatistiky iba pre prvky, ktoré obsahuje 

daný polygón). 

 



Automatická tvorba údolníc 

Postup pre automatické generovanie údolníc pomocou nástrojov Hydrology Toolset (Spatial 

Analyst Tools – Hydrology) je nasledovný: 1. Fill, 2. Flow Direction (zaškrtnutie možnosti 

Force all edge cells...), 3. Flow Accumulation (Output data type = FLOAT), 4. Reclass 

(Spatial Analyst Tools – Reclass - Reclassify). V tomto kroku určujeme prahovú hodnotu, pri 

ktorej začína byť vykreslovaná údolnica (napr. hodnota 50 pri rozlíšení DMR 25 x 25 km 

predstavuje prispievajúcu plochu 25 km2). Raster reklasifikujeme tak, že pre Old Values „0 -

 50“ definujeme New Values „NoData“ a pre Old Values „50 -  n“ definujeme New Values 

„1“. Raster následne prevedieme na vektor (Spatial Analyst Tools – Hydrology – Stream to 

Feature), ktorý môžeme klasifikovať podľa Strahlera (patial Analyst Tools – Hydrology – 

Stream Order). 

Prevod sklonu v stupňoch na percentá 

V prostredí Microsoft Excel je potrebné najskôr previesť stupne na radiány s použitím vzorca: 

PI*(stupne)/180 a potom vypočítať tangens stupňa, ktorý je po vynásobení hodnotou 100 

definovaný v percentách. 

Definovanie podmienok v prostredí Microsoft Excel 

Nástroj je využiteľný v prípadoch keď potrebujeme na základe podmienok, určiť nové 

hodnoty. Uvedený vzorec definuje pre každý riadok v novom stĺpci hodnotu 0 ak je v starom 

stĺpci (C2) hodnota 1. Pokiaľ je v starom stĺpci hodnota 2 definuje hodnotu 1,5 a ak je 

v starom stĺpci hodnota 3 definuje novú hodnotu 4.  

=IF(C2=1;0) + IF(C2=2;1,5) + IF(C2=3;4)  

Kopírovanie objektov z jednej vrstvy do druhej v prostredí Arc Map 

Obe .shp vrstvy si načítame do prostredia ArcMap. Zadáme editáciu vrstvy do ktorej chceme 

kopírovať objekty. Označíme prvky (buď cez atribútovú tabuľku alebo pomocou Task 

manager). Pravým klikom na myš zadáme Copy a definujeme v Tollbare Editor ako cieľovú 

vrstvu (Targer layer) vrstvu do ktorej chcem kopírovať. Pravým klikom na myš vyberieme 

možnosť Paste.  

Orezanie rastra pomocou polygónovej vrstvy 

Načítame si obe vrstvy do prostredia ArcMap. V Toolbare Spatial Analyst nastavíme: Options 

– General – Analysis Mask ako polygón, Extent - Analysis Extent ako polygón, Cell Size – 

Analysis Cell Size ako raster. Zadáme Spatial Analyst – Raster Calculator, dvakrát klikneme 

na rastrovú vrstvu a zadáme Evaluate, výsledok uložíme cez Data – Make Permanent.  

 

 



Multipart to singlepart 

Pokiaľ orežeme vrstvu inou vrstvou môže sa nám stať, že pôvodný areál sa rozdelí na 

niekoľko menších častí, ktoré však už nemajú spoločné hranice, ale v atribútovej tabuľke sú 

označené ako jeden areál. Toto môže robiť problémy pri výpočtoch, a preto je vhodné takto 

orezanú vrstvu previesť z Multipart na Singlepart (Data Management Tools – Features – 

Multipart to Singlepart).  

 

  



Príloha 2 Rozbor relevantných dátových zdrojov 

 

Keďže veľká časť práce je zameraná na spracovanie rôznych databáz, kapitola ponúka 

prehľad digitálnych vrstiev v európskej alebo svetovej mierke, ktoré sú voľne dostupné a je 

ich možné využiť nielen pre hodnotenie prírodných hrozieb: 

Digitálny model reliéfu (DMR) 

Digitálny model reliéfu (DMR) bol v práci najviac používaným informačným zdrojom, 

využitý pre veľkú väčšinu analýz. Predstavuje homogénnu databázu nadmorských výšok, 

z ktorej je možné vypočítať odvodené charakteristiky (sklon, orientácia...) a tie použiť na 

hodnotenie prírodných hrozieb. Je to takmer jediná databáza, ktorá nie je ovplyvnená chybami 

na administratívnych hraniciach. Medzi globálne DMR patrí model vytvorený organizáciou 

NASA (National Aeronautics and Space Administration) v rámci projektu SRTM (Shuttle 

Radar Topographic Mission). Pôvodný DMR obsahoval regióny s chýbajúcimi údajmi a preto 

bol prepracovaný konzorciom pre priestorové informácie CSI (Consortium for Spatial 

Information), poradnej skupiny pre medzinárodný poľnohospodársky výskum CGIAR 

(Consultative Group for International Agricultural Research), aby vytvorili jednoliaty 

a kompletný výškový model zemského povrchu pokrývajúci celý svet (v súradnicovom 

systéme WGS84 s vertikálnou odchýlkou menšou ako 16 metrov). Na vyplnenie prázdnych 

miest bolo v závislosti od veľkosti a typológie okolitého terénu použitých niekoľko metód 

(Kriging, Inverse Distance Weighting, Spline, Triangular Irregular Network, Inverse Distance 

Weighting) za pomoci niekoľkých viac alebo menej presných DMR (Reuter et al., 2007). 

Tieto dáta sú dostupné pomocou geoportálu http://srtm.csi.cgiar.org, (Jarvis et al., 2008), kde 

sú voľne stiahnuteľné v niekoľkých základných rozlíšeniach (1 x 1 kilometer, 250 x 250 

a 90 x 90 metrov). My sme v práci využili DMR s rozlíšením 90 x 90 metrov, ktorý po zmene 

projekcie z WGS-84 do  WGS 1984 UTM Zone 34N získal rozlíšenie 78 x 78 metrov. Medzi 

ďalšie dostupné DMR patrí model ASTER GDEM s rozlíšením 30 x 30 metrov, ktorý je 

dostupný na http://www.ersdac.or.jp/GDEM/E/4.html. Vznikol v spolupráci japonského 

Ministerstva ekonómie, obchodu a priemyslu (METI) a americkej kozmickej agentúry 

(NASA). 

Geologické mapy 

Štruktúrna schéma Západných Karpát a priľahlých území v mierke 1 : 2 000 000 (Lexa et al., 

2000) a Geologická mapa Západných Karpát a priľahlých území v mierke 1 : 500 000 (Lexa 

et al., 2000) sú dostupné ako WMS služba na mapovom serveri Štátneho Geologického 



Ústavu Dionýza Štúra (http://www.geology.sk). Ako digitálnu  vrstvu (.shp) je ich možné 

získať na Geofonde.  

Klimatické a zrážkové pomery  

Databáza dlhodobých priemerných ročných teplôt vzduchu a dlhodobých priemerných 

ročných úhrnov zrážok za obdobie 1950 – 2000 v rozlíšení 1 x 1km (rastrový formát) je 

dostupná na http://www.worldclim.org/. Ďalšie údaje o klimatických pomeroch v rozlíšení 

25 x 25 km za obdobie 1975 – 2012 (maximálna, minimálna teplota vzduchu, rýchlosť vetra, 

zrážky, potenciálna evapotranspirácia...) z projektu MARS (Monitorig Agricultural 

Resources) sú dostupné na http://www.marsop.info/marsop3/ . 

Pôdne jednotky 

Databázu pôdnych jednotiek je možné získať (po registrácií) z Európskej pôdnej databázy 

(European Soil Database – ESDB), ktorá poskytuje databázu v digitálnom alebo rastrovom 

formáte (1 x 1km rozlíšenie) na http://eusoils.jrc.ec.europa.eu. Dáta sú poskytované (po 

registrácií) v súradnicovom systéme ETRS89 LAEA. Jednotná databáza pôdnych jednotiek 

vznikla kompiláciou národných zdrojov. Je však zrejmé, že databáza nie je homogénna, 

pretože dochádza k vzniku nezrovnalostí na administratívnych hraniciach (kapitola XY). Je to 

však jediná homogénna databáza pôdnych jednotiek pre takto definované územie. Digitálna 

vrstva obsahuje pre polygóny pôdnych jednotiek atribútovú tabuľku, v ktorej sú zachytené 

všetky podstatné charakteristiky. Využili sme napríklad kategórie zrnitosti (výpočet CN 

kriviek), kategórie hĺbky pôd (vodná erózia pôdy), alebo kategorizáciu WRB. 

Krajinná pokrývka 

Databáza krajinnej pokrývky v niekoľkých verziách (roky 2010, 2000, 1990) v rastrovej 

(100 x 100 a 250 x 250 metrov) alebo vektorovej podobe pre oblasť Európy je dostupná na 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/. 

Seizmické ohrozenie 

Dáta vytvorené v rámci Globálneho seizmického programu (GSHAP) v rastrovej podobe 

(rozlíšene 0,1º) v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží (m.s-2) pre celý svet 

sú dostupné na http://www.seismo.ethz.ch/static/GSHAP/global/. 

Vodná erózia pôdy 

Vrstva pre oblasť Európy vytvorená programom PESERA (Pan-European Soil Erosion Risk 

Assessment), v rozlíšení 1 x 1 km, ktorá definuje rýchlosť straty pôdy ako množstvo 

odnesenej pôdy v tonách na hektár za rok (t.ha-1.rok-1) je dostupná na 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ 

 



Vodné toky a povodia 

Konzistentná a hierarchicky štruktúrovaná databáza riečnej siete spojená s databázou povodí 

v Európskej mierke je dostupná na http://ccm.jrc.ec.europa.eu 

Databáza administratívnych hraníc 

Databáza administratívnych hraníc rôznych úrovní je dostupná na http://www.diva-gis.org/ 

Databáza líniových prvkov 

Líniové prvky ako napr. cestná, železničná sieť alebo vodné toky sú dostupné na 

http://www.openstreetmap.org. 

 



Príloha 3 Syntetická mapa hrozbových regiónov podľa Minár et al. 2006 

 


